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Amendement 26
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is vastgesteld dat de aanhoudende 
emissie van ozonafbrekende stoffen de 
ozonlaag significante schade toebrengt. 
Ozone depletion in the southern 
hemisphere reached unprecedented levels 
in 1998. In three out of four recent springs 
severe ozone depletion has occurred in the 
Arctic region. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat de hoeveelheid 
ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer 
afneemt, en de eerste tekenen van herstel 
van de stratosferische ozonlaag zijn 
waargenomen. Toch zal het herstel van de 
ozonlaag op het concentratieniveau van 
vóór 1980 naar verwachting niet eerder dan 
het midden van de 21e eeuw een feit zijn. 
De toename van de UV-B-straling als 
gevolg van de aantasting van de ozonlaag 
blijft bijgevolg een ernstige bedreiging 
voor de gezondheid en het milieu vormen. 
Derhalve dienen nadere maatregelen te 
worden genomen om een afdoende 
bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu tegen de schadelijke 
gevolgen van die emissies te waarborgen 
en het risico te vermijden dat het herstel 
van de ozonlaag wordt vertraagd.

(2) Er is vastgesteld dat de aanhoudende 
emissie van ozonafbrekende stoffen de 
ozonlaag significante schade toebrengt. De 
aantasting van de ozonlaag heeft op het 
zuidelijk halfrond in 1998 een ongekende 
hoogte bereikt. In drie voorjaren op vier 
heeft zich recentelijk een sterke afname 
van de ozonconcentraties boven het 
noordpoolgebied voorgedaan. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat de hoeveelheid 
ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer 
afneemt, en de eerste tekenen van herstel 
van de stratosferische ozonlaag zijn 
waargenomen. Toch zal het herstel van de 
ozonlaag op het concentratieniveau van 
vóór 1980 naar verwachting niet eerder dan 
het midden van de 21e eeuw een feit zijn. 
De toename van de UV-B-straling als 
gevolg van de aantasting van de ozonlaag 
blijft bijgevolg een ernstige bedreiging 
voor de gezondheid en het milieu vormen. 
Tegelijkertijd hebben deze stoffen een 
hoog aardopwarmingspotentieel en zij 
dragen dan ook bij tot hogere 
temperaturen op onze planeet. Derhalve 
dienen nadere maatregelen te worden 
genomen om een afdoende bescherming 
van de gezondheid van de mens en het 
milieu tegen de schadelijke gevolgen van 
die emissies te waarborgen en het risico te 
vermijden dat het herstel van de ozonlaag 
wordt vertraagd.

Or. el

Motivering

Afgezien van de chemische eigenschappen die deze stoffen als gevolg van de aantasting van de 
ozonlaag hebben, hebben zij ook een hoog aardopwarmingspotentieel, waardoor zij kunnen 
bijdragen tot hogere temperaturen op onze planeet.
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Amendement 27
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Vele stoffen die de ozonlaag 
afbreken (ODS) zijn broeikasgassen  
maar worden niet gereguleerd door het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, omdat werd 
aangenomen dat ODS  door  het Protocol 
van Montreal zouden worden 
geëlimineerd. Ondanks vooruitgang met 
het protocol is de beoogde eliminatie van 
ODS in de Europese Unie en wereldwijd 
nog steeds niet afgerond. Daarom is het 
wenselijk om de productie en het gebruik 
van ODS te beperken en te elimineren 
wanneer technisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 28
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 1.
De reeds geproduceerde ozonafbrekende stoffen vormen een van de grootste bedreigingen voor 
de ozonlaag. Om het ozonafbrekende effect (en het broeikaseffect) te beperken is het van belang 
dat het gebruik van ozonafbrekende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet worden 
gezorgd voor stimulansen om het gebruik van met name halonen te beperken, en om te proberen 
de chemicaliën ingezameld te krijgen en ze veilig te vernietigen. Dit werd in de preambule reeds 
vermeld.

Amendement 29
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Omdat bij Verordening 2023/2003 
het gebruik van methylbromide als biocide 
sinds december 2006 verboden is en bij 
Beschikking 2008/753/EG van de 
Commissie het gebruik ervan als 
gewasbeschermingsmiddel verboden zal 
zijn, dient het gebruik van methylbromide 
voor quarantainedoeleinden of 
toepassingen voorafgaand aan het vervoer 
eveneens per 18 maart 2010 verboden te 
worden.

Or. en

Motivering

Many alternatives to QPS treatment for various perishable and durable commodities. These 
alternatives range from alternative chemical treatments to carbon dioxide treatments and to heat 
treatments and others. 10 years ago several Member States successfully banned the use of QPS 
treatments because alternatives are available- their long-standing experience has demonstrated 
that a ban is feasible. Furthermore, following Commission Decision 2008/753/EC the 
authorisation of methyl bromide as a plant protection product will be withdrawn by 18 March 
2009, and remaining supplies cannot be used after 18 March 2010. This means methyl bromide 
cannot be used for QPS after 18 March 2010 – it would be illegal.
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Amendement 30
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 
van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten vereisen dat stoffen die als 
ozonafbrekende stoffen zijn ingedeeld, 
worden geëtiketteerd. Aangezien 
ozonafbrekende stoffen die worden 
geproduceerd om als grondstof te worden 
gebruikt, in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer mogen worden gebracht, dient een 
onderscheid te worden gemaakt tussen 
deze stoffen en de stoffen die voor andere 
toepassingen worden geproduceerd, 
teneinde oneigenlijk gebruik van 
grondstoffen voor andere, krachtens de 
verordening gereguleerde toepassingen te 
voorkomen. Om de eindgebruiker te 
informeren en de handhaving van de 
verordening te vergemakkelijken, moeten 
producten en apparaten die dergelijke 
stoffen bevatten of nodig hebben, bij het 
onderhoud voorts ook als zodanig worden 
geëtiketteerd.

(18) Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 
van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten vereisen dat stoffen die als 
ozonafbrekende stoffen zijn ingedeeld, 
worden geëtiketteerd. Aangezien 
ozonafbrekende stoffen die worden 
geproduceerd om als grondstof, voor 
laboratorium- en analysedoeleinden en 
als technische hulpstoffen te worden 
gebruikt, in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer mogen worden gebracht, dient een 
onderscheid te worden gemaakt tussen 
deze stoffen en de stoffen die voor andere 
toepassingen worden geproduceerd, 
teneinde oneigenlijk gebruikvoor andere, 
krachtens de verordening gereguleerde 
toepassingen te voorkomen. Om de 
eindgebruiker te informeren en de 
handhaving van de verordening te 
vergemakkelijken, moeten producten en 
apparaten die dergelijke stoffen bevatten of 
nodig hebben, bij het onderhoud voorts ook 
als zodanig worden geëtiketteerd.

Or. en

Motivering

Het risico dat voor gebruik als grondstof geproduceerde, ozonafbrekende stoffen (artikel 7) voor 
andere doeleinden worden gebruikt, geldt ook voor het gebruik voor analytische en 
laboratoriumdoeleinden (artikel 10) en voor het gebruik als technische hulpstoffen (artikel 8). 
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Daarom is het zinvol dat deze etiketteringsvoorschriften ook gelden voor gebruik ten behoeve 
van laboratorium- en analysedoeleinden of voor technische hulpstoffen, omdat daardoor de 
illegale handel beter kan worden bestreden.

Amendement 31
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Motivering

De burgers moeten inzage hebben in de resultaten van de inspecties.

Amendement 32
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd om de vorm en de 
inhoud vast te stellen van de etiketten voor 
gereguleerde stoffen die voor gebruik als 
grondstof zijn bestemd, om bijlage III 
inzake processen waarbij gereguleerde 
stoffen als technische hulpstoffen mogen 
worden gebruikt te wijzigen, om 
maatregelen vast te stellen ter 
vermindering van het op de markt 
brengen en het gebruik van 
methylbromide voor 

(25) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd om de vorm en de 
inhoud vast te stellen van de etiketten voor 
gereguleerde stoffen die voor gebruik als 
grondstof, voor laboratorium- en 
analysedoeleinden en voor gebruik als 
technische hulpstoffen zijn bestemd, om 
bijlage III inzake processen waarbij 
gereguleerde stoffen als technische 
hulpstoffen mogen worden gebruikt te 
wijzigen, om maatregelen vast te stellen ter 
vermindering van het op de markt brengen 
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quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer, om 
bijlage VI inzake kritische toepassingen 
van halonen te wijzigen, om aanvullende 
maatregelen inzake bewaking van en 
toezicht op de handel aan te nemen, om 
eisen vast te stellen voor producten die met 
gereguleerde stoffen zijn vervaardigd in 
landen die geen partij zijn bij het protocol, 
om bijlage VII inzake
vernietigingstechnieken te wijzigen, om 
een lijst op te stellen van producten en 
apparaten waaruit gereguleerde stoffen 
verplicht moeten worden teruggewonnen 
om vervolgens te worden vernietigd, om 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast te stellen, om 
eisen inzake preventie van emissie en 
lekkage van gereguleerde stoffen vast te 
stellen, om nieuwe stoffen in bijlage II op 
te nemen en om de rapportagevoorschriften 
voor de lidstaten en de bedrijven te 
wijzigen. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft die bedoeld zijn 
om niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
er nieuwe niet-essentiële elementen aan toe 
te voegen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

en het gebruik van methylbromide voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer, om bijlage VI 
inzake kritische toepassingen van halonen 
te wijzigen, om aanvullende maatregelen 
inzake bewaking van en toezicht op de 
handel aan te nemen, om eisen vast te 
stellen voor producten die met 
gereguleerde stoffen zijn vervaardigd in 
landen die geen partij zijn bij het protocol, 
om bijlage VII inzake 
vernietigingstechnieken te wijzigen, om 
een lijst op te stellen van producten en 
apparaten waaruit gereguleerde stoffen 
verplicht moeten worden teruggewonnen 
om vervolgens te worden vernietigd, om 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast te stellen, om 
eisen inzake preventie van emissie en 
lekkage van gereguleerde stoffen vast te 
stellen, om nieuwe stoffen in bijlage II op 
te nemen en om de rapportagevoorschriften 
voor de lidstaten en de bedrijven te 
wijzigen. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft die bedoeld zijn 
om niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
er nieuwe niet-essentiële elementen aan toe 
te voegen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Het risico dat voor gebruik als grondstof geproduceerde, ozonafbrekende stoffen (artikel 7) voor 
andere doeleinden worden gebruikt, geldt ook voor het gebruik voor analytische en 
laboratoriumdoeleinden (artikel 10) en voor het gebruik als technische hulpstoffen (artikel 8). 
Daarom is het zinvol dat deze etiketteringsvoorschriften ook gelden voor gebruik ten behoeve 
van laboratorium- en analysedoeleinden of voor technische hulpstoffen, omdat daardoor de 
illegale handel beter kan worden bestreden.
Als gevolg van de schrapping van artikel 12 dient ook het gedeelte betreffende methylbromide te 
worden geschrapt.
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Amendement 33
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd om de vorm en de 
inhoud vast te stellen van de etiketten voor 
gereguleerde stoffen die voor gebruik als 
grondstof zijn bestemd, om bijlage III 
inzake processen waarbij gereguleerde 
stoffen als technische hulpstoffen mogen 
worden gebruikt te wijzigen, om 
maatregelen vast te stellen ter 
vermindering van het op de markt brengen 
en het gebruik van methylbromide voor
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer, om 
bijlage VI inzake kritische toepassingen 
van halonen te wijzigen, om aanvullende 
maatregelen inzake bewaking van en 
toezicht op de handel aan te nemen, om 
eisen vast te stellen voor producten die met 
gereguleerde stoffen zijn vervaardigd in 
landen die geen partij zijn bij het protocol, 
om bijlage VII inzake 
vernietigingstechnieken te wijzigen, om 
een lijst op te stellen van producten en 
apparaten waaruit gereguleerde stoffen 
verplicht moeten worden teruggewonnen 
om vervolgens te worden vernietigd, om 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast te stellen, om 
eisen inzake preventie van emissie en 
lekkage van gereguleerde stoffen vast te 
stellen, om nieuwe stoffen in bijlage II op 
te nemen en om de rapportagevoorschriften 
voor de lidstaten en de bedrijven te 
wijzigen. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft die bedoeld zijn 
om niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
er nieuwe niet-essentiële elementen aan toe 
te voegen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

(25) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd om de vorm en de 
inhoud vast te stellen van de etiketten voor 
gereguleerde stoffen die voor gebruik als 
grondstof zijn bestemd, om bijlage III 
inzake processen waarbij gereguleerde 
stoffen als technische hulpstoffen mogen 
worden gebruikt te wijzigen, om 
maatregelen vast te stellen ter 
vermindering van het op de markt brengen 
en het gebruik van methylbromide in 
noodgevallen, om bijlage VI inzake 
kritische toepassingen van halonen te 
wijzigen, om aanvullende maatregelen 
inzake bewaking van en toezicht op de 
handel aan te nemen, om eisen vast te 
stellen voor producten die met 
gereguleerde stoffen zijn vervaardigd in 
landen die geen partij zijn bij het protocol, 
om bijlage VII inzake 
vernietigingstechnieken te wijzigen, om 
een lijst op te stellen van producten en 
apparaten waaruit gereguleerde stoffen 
verplicht moeten worden teruggewonnen 
om vervolgens te worden vernietigd, om 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast te stellen, om 
eisen inzake preventie van emissie en 
lekkage van gereguleerde stoffen vast te 
stellen, om nieuwe stoffen in bijlage II op 
te nemen en om de rapportagevoorschriften 
voor de lidstaten en de bedrijven te 
wijzigen. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft die bedoeld zijn 
om niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
er nieuwe niet-essentiële elementen aan toe 
te voegen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.



PE416.362v01-00 10/61 AM\755512NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Conform Beschikking 2008/753/EG van de Commissie betreffende de niet-opneming van 
methylbromide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG verstrijkt de termijn van toelating van 
methylbromide als gewasbeschermingsproduct op 18 maart 2009. Het is dan ook logisch dat het 
gebruik van methylbromide voor dergelijke doeleinden ook in de context van deze verordening 
wordt verboden. Er zijn voldoende alternatieven voor een regelmatig gebruik van methylbromide 
voor quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan het vervoer.

Amendement 34
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2006 betreffende afvalstoffen1 en 
Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 
12 december 1991 betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen voorzien in maatregelen voor 
de vernietiging van gereguleerde stoffen. 
Overeenkomstig het protocol mogen voor 
de vernietiging van gereguleerde stoffen 
alleen door de partijen goedgekeurde 
technieken worden gebruikt. De relevante 
besluiten van de partijen dienen derhalve in 
deze verordening te worden geïntegreerd.

(26) Omdat aanzienlijke hoeveelheden 
ODS als "reservoir"in producten en 
apparatuur ( bijv. in isolatieschuim, 
koelmiddelen en 
klimaatregelingsystemen) opgeslagen zijn, 
moet er een rechtskader voor de 
vernietiging van gereguleerde stoffen 
worden ingevoerd. Richtlijn 2008/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en houdende intrekking van 
bepaalde richtlijnen1 en Richtlijn 
91/689/EEG van de Raad van 12 december 
1991 betreffende  afvalstoffen voorzien in 
maatregelen voor de vernietiging van 
gereguleerde stoffen. In artikel 8, lid 2, 
punt (iv), van Besluit nr. 1600/2002/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juli 2002 tot vaststelling van het 
Zesde Milieuactieprogramma van de 
Europese Gemeenschap(6e MAP) wordt 
de opstelling van een richtlijn over bouw-
en sloopafval voorgeschreven, die van 
essentieel belang is voor de vernietiging 
van ODS in isolatieschuim.
Overeenkomstig het protocol mogen voor 
de vernietiging van gereguleerde stoffen 
alleen door de partijen goedgekeurde 
technieken worden gebruikt. De relevante 
besluiten van de partijen dienen derhalve in 
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deze verordening te worden geïntegreerd. 
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9. 1 PB L 312 van 22.22.2008, blz. 3.

Or. en

Motivering

In het 6e MAP wordt de opstelling van een richtlijn over bouw- en sloopafval voorgeschreven. 
Voor de vernietiging van ODS in isolatieschuim (dat is een enorme hoeveelheid) is het van 
essentieel belang dat deze richtlijn wordt aangenomen. Tot dusverre heeft de Commissie echter 
nog geen voorstel bekendgemaakt. In zijn resolutie over een thematische strategie inzake 
afvalrecycling van 13 februari 2007 (A6/438/2006) heeft het EP de Commissie eveneens 
gevraagd dit te doen.

Amendement 35
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Commissie dient te worden 
gemachtigd om een lijst op te stellen van 
producten en apparaten waarvoor 
terugwinning, respectievelijk vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, van 
gereguleerde stoffen technisch en 
economisch haalbaar wordt geacht en 
derhalve verplicht moet worden gesteld.

(27) De Commissie dient te worden 
gemachtigd om een lijst op te stellen van 
producten en apparaten waarvoor 
terugwinning, respectievelijk vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, van 
gereguleerde stoffen technisch en 
economisch haalbaar wordt geacht en 
derhalve verplicht moet worden gesteld. 
De Commissie dient ook een actieplan 
aan te nemen met stimulansen voor het 
terugwinnen van de stoffen in kwestie en 
deze te vervangen door veiliger 
alternatieven.

Or. el

Motivering

Gezien de steeds dringender noodzaak om deze stoffen zo spoedig mogelijk terug te winnen en te 
vernietigen, zou het buitengewoon nuttig zijn als de Commissie een actieplan met stimulansen 
voor "gebruikers" en "producenten" zou opstellen om deze stoffen zo spoedig mogelijk in te 
trekken en te vervangen.
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Amendement 36
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de gereguleerde stoffen, op nieuwe stoffen 
en op producten en apparaten die 
gereguleerde stoffen bevatten of nodig 
hebben.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de gereguleerde stoffen, op nieuwe stoffen 
met aantoonbaar ozonafbrekend 
potentieel (ODP) en op producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben of nieuwe stoffen met 
aantoonbaar ODP.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 37
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op te verwaarlozen hoeveelheden van de in 
lid 1 genoemde stoffen die worden 
aangetroffen in andere producten of stoffen 
en die afkomstig zĳn van onbedoelde of 
toevallige productie tĳdens een 
fabricageproces, van grondstoffen die niet 
hebben gereageerd, of van het gebruik als 
technische hulpstof die als 
spoorverontreiniging in chemische stoffen 
aanwezig is of tĳdens de vervaardiging of 
bewerking van producten wordt 
uitgestoten.

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op te verwaarlozen hoeveelheden van de in 
lid 1 genoemde stoffen die worden 
aangetroffen in andere producten of stoffen 
en die afkomstig zĳn van onbedoelde of 
toevallige productie tĳdens een 
fabricageproces.

Or. en

Motivering

The text of regulation 2037/2000 needs to be updated to minimise the activities that are excluded 
from the scope of the regulation.  The commas in paragraph 2 are ambiguous, implying that 
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‘insignificant’ might not apply to the full list of items.  Potentially this text could allow 
uncontrolled emissions of ODS during ‘product manufacture’ (e.g. foam manufacture) or 
‘handling’ of ODS.  The text of the recast regulation needs to be clearer, without ambiguity. 
Derogations for feedstock, process agents etc. are described in later Articles of the Regulation, 
so Article 1 should not potentially exclude these items from the scope of the Regulation.

Amendement 38
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) “productie”: de geproduceerde 
hoeveelheid gereguleerde stoffen, met 
inbegrip van de hoeveelheid die als 
bijproduct is geproduceerd, verminderd 
met de hoeveelheid die met door de 
partĳen goedgekeurde technieken is 
vernietigd. Teruggewonnen, gerecycleerde 
of geregenereerde hoeveelheden worden 
niet tot de “productie” gerekend;

(10) "productie”: de geproduceerde 
hoeveelheid gereguleerde stoffen, met 
inbegrip van de hoeveelheid die als 
bijproduct is geproduceerd:

Or. en

Motivering

In Verordening 2037/2000 wordt de traditionele definitie van het Protocol voor het begrip 
"productie" gebruikt, waarbij ter berekening van de geproduceerde hoeveelheid de vernietigde 
hoeveelheid wordt afgetrokken. Dit is niet langer adequaat omdat het merendeel van de 
productie van ozonafbrekende stoffen is stopgezet. Wel moeten mazen worden gedicht, waarmee 
nieuwe productie of voortzetting van de productie mogelijk zou zijn. De definitie moet 
vernietiging uitsluiten. Anders zouden ondernemingen nog altijd het recht hebben om 
ozonafbrekende stoffen legitiem te produceren wanneer zij een bepaald deel daarvan 
vernietigen. Dat leidt niet tot een geleidelijke stopzetting.

Amendement 39
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) “productie”: de geproduceerde 
hoeveelheid gereguleerde stoffen, met 
inbegrip van de hoeveelheid die als 
bijproduct is geproduceerd,  verminderd 

(10) "productie”: de geproduceerde 
hoeveelheid gereguleerde stoffen, 
verminderd met de hoeveelheid die met 
door de partĳen goedgekeurde technieken 
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met de hoeveelheid die met door de 
partĳen goedgekeurde technieken is 
vernietigd. Teruggewonnen, gerecycleerde 
of geregenereerde hoeveelheden worden 
niet tot de “productie” gerekend;

is vernietigd, en verminderd met de 
hoeveelheid die geheel als grondstof of als 
technische hulpstof bĳ de vervaardiging 
van andere chemicaliën wordt gebruikt.
Teruggewonnen, gerecycleerde of 
geregenereerde hoeveelheden worden niet 
tot de “productie” gerekend;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie geldt ook voor de vervaardiging van grondstof of  technische hulpstof, 
die in het Protocol van Montreal zijn uitgesloten. Voor de productiecontroles als bedoeld in 
artikel 4, lid 2, letters a en b wordt echter nog steeds gerefereerd naar de berekende omvang van 
de productie van 1997. Omdat de definitie is gewijzigd zodat de productie van grondstof daar nu 
onder valt, maar de formulering van de omvang van de productie onveranderd bleef, zou dit 
leiden tot een verkeerde berekening van de productieomvang. Daarom wordt voorgesteld de 
definitie uit Verordening (EG) nr. 2037/2000 weer in te voeren.

Amendement 40
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) “ozonafbrekend vermogen”: het getal 
vermeld in bĳlage I en bijlage II , dat het 
potentiële effect van elke gereguleerde stof 
of nieuwe stof  op de ozonlaag weergeeft;

(11) “ozonafbrekend vermogen”: het getal 
vermeld in bĳlage I en bijlage II, dat het 
potentiële afbrekende effect van elke 
gereguleerde stof of nieuwe stof op de 
ozonlaag weergeeft;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 41
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) “gebruik”: het gebruiken van (17) "gebruik”: het gebruiken van 
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gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen  bĳ 
de productie of het onderhoud, met name 
het navullen, van producten of apparaten of 
bĳ andere procédés;

gereguleerde stoffen bĳ de productie of het 
onderhoud, met name het navullen, van 
producten of apparatuur of bĳ andere 
procédés, met uitzondering van het 
gebruik als grondstof of technische 
hulpstof;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie van "gebruik" behelst ook het gebruik als grondstof of technische 
hulpstof. Dat strookt echter niet met het gebruik van deze begrippen in het kader van het 
Protocol van Montreal en zou tot problemen kunnen leiden bij de in het Protocol vastgelegde 
rapportage over "verbruik". De oorspronkelijke definitie was bedoeld voor een wijder "gebruik".

Amendement 42
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) "regeneratie": de opwerking van een 
teruggewonnen gereguleerde stof, zodat die 
stof weer aan dezelfde kwaliteitsnorm 
voldoet als nieuw geproduceerd materiaal;

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 8.
Met de voorgestelde definitie onderscheidt zich de betekenis van het begrip "regeneratie" van die 
in Verordening (EG) nr. 2037/2000 en in het Protocol van Montreal, waardoor de omvang van 
de productie van het beschikbare geregenereerde materiaal beperkt zou kunnen worden. De 
definities in Verordening (EG) nr. 2037/2000 en het Protocol van Montreal vereisen restauratie 
tot een bepaalde kwaliteitsnorm, die adequate regulering garandeert zonder overdreven 
restricties.
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Amendement 43
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) “toepassingen voorafgaand aan het 
vervoer”: andere behandelingen dan 
toepassingen voor quarantainedoeleinden, 
binnen een termijn van 21 dagen vóór de 
uitvoer toegepast om te voldoen aan de 
voorschriften van een nationale instantie 
van het invoerende of uitvoerende land.

(23) “toepassingen voorafgaand aan het 
vervoer”: andere behandelingen dan 
toepassingen voor quarantainedoeleinden, 
binnen een termijn van 21 dagen vóór de 
uitvoer toegepast om te voldoen aan de 
voorschriften van een nationale instantie 
van het invoerende land, of de in het 
uitvoerende land voor december 1995 
vastgelegde officiële vereisten.

Or. en

Motivering

De EG-verordening mag niet minder strikt zijn dan de definitie in het Protocol. Voor uitvoerende 
landen blijft de definitie van "voorafgaand aan het vervoer" in het Protocol beperkt tot 
"bestaande" vereisten (Besluit VII/5 (b) van het Protocol), d.w.z.  aan de voorschriften die reeds 
werden toegepast toen het  besluit in 1995 werd aangenomen.

Amendement 44
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) "producten en apparaten die 
gereguleerde stoffen nodig hebben": 
producten en apparaten die zonder 
gereguleerde stoffen niet kunnen 
functioneren, met uitzondering van 
producten en apparaten die voor de 
productie, verwerking, terugwinning, 
regeneratie of vernietiging van 
gereguleerde stoffen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid moeten producten en apparaten, die gereguleerde stoffen nodig hebben, 
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worden gedefinieerd.

Amendement 45
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het berekende niveau van zĳn productie 
van chloorfluorkoolwaterstoffen in de 
periode van 1 januari tot en met 31 
december 2014 en in elke periode van 
twaalf maanden daarna niet hoger is dan 
3% van het berekende niveau van zĳn 
productie van chloorfluorkoolwaterstoffen 
in 1997;

Or. en

Motivering

De productie van een kleine hoeveelheid chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) in Europa voor 
analytische en laboratoriumtoepassingen wordt toegestaan tot 3.12.2019 (in overeenstemming 
met het Protocol van Montreal, zoals gewijzigd in 2007). Het berekende niveau van de productie 
van chloorfluorkoolwaterstoffen mag echter niet 14% hoger zijn dan dat van 1997 maar slechts 
3%. Anders wordt de benodigde hoeveelheid (die gebruikt mag worden overeenkomstig artikel 
11) ingevoerd, waarschijnlijk uit landen zonder strenge voorschriften inzake de bescherming van 
de ozonlaag.

Amendement 46
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  Het op de markt brengen en het gebruik 
van gereguleerde stoffen die zich 1 niet in 
een ander product dan een houder voor 
het vervoer of de opslag van de betrokken 
stof bevinden, is verboden.

1. Het op de markt brengen en het gebruik 
van gereguleerde stoffen is verboden, 
behalve in de uitzonderingsgevallen die 
elders in deze verordening worden 
vermeld. 

Or. en
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Motivering

Deze tekst is buitengewoon moeilijk te begrijpen en behelst een dubbele ontkenning ("die zich 
niet" en "in een ander"). In navolgende artikelen staan uitzonderingsregelingen bij deze dubbele 
ontkenning, hetgeen tot verwarring en uiteenlopende interpretaties kan leiden. Daarom moet in 
dit lid slechts een eenvoudig verbod worden opgenomen omdat de uitzonderingsregelingen later 
worden vermeld.

Amendement 47
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het op de markt brengen van producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben is verboden, met 
uitzondering van producten en apparaten 
waarvoor het gebruik van de respectieve 
gereguleerde stoffen overeenkomstig 
artikel 10, artikel 11, leden 1, 2 en 4, of 
artikel 13 is toegestaan.

Het op de markt brengen en het gebruik 
van producten en apparaten die 
gereguleerde stoffen bevatten of nodig 
hebben is verboden, met uitzondering van 
producten en apparaten waarvoor het 
gebruik van de respectieve gereguleerde 
stoffen overeenkomstig artikel 10, 
artikel 11, leden 1, 2 en 4, of artikel 13 is 
toegestaan.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat lekkende producten of apparaten eindeloos opnieuw worden gevuld, moet 
dit artikel worden uitgebreid tot het gebruik (in de zin van artikel 3, lid 17) van producten en 
apparaten.

Amendement 48
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5, mogen gereguleerde 
stoffen worden geproduceerd ten behoeve 
van de uitvoer met vergunning naar 
partijen die op grond van artikel 5 van het 
Protocol van Montreal werkzaam zijn en 
deze stoffen voor essentiële toepassingen 
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gebruiken.

Or. en

Motivering

Een nog te regelen probleem is de definitieve beëindiging van het gebruik van CFK's in 
dosisaërosols voor de behandeling van astma in artikel 5-landen (ontwikkelingslanden). Het is 
best mogelijk er na 2010 nog enige tijd farmaceutische CFK's van hoge kwaliteit nodig zullen 
zijn omdat de toepassing van vervangende stoffen moeilijkheden oplevert. 
Er moet een uitzondering gelden voor de productie en uitvoer van CFK's voor essentiële 
toepassingen ten behoeve van de vervaardiging van dosisaërosols in artikel 5-landen

Amendement 49
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 50
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als grondstof geproduceerde of op de 
markt gebrachte gereguleerde stoffen 
mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt. Op houders die dergelijke 
stoffen bevatten, moet een etiket worden 

Schrappen.
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aangebracht met de duidelijke vermelding 
dat de stof alleen als grondstof mag 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Als grondstof bedoelde producten worden over het algemeen in grote hoeveelheden vervoerd, 
waarbij standaardprocedures voor etikettering worden toegepast. Het is onwaarschijnlijk dat 
dergelijke ladingen op de markt worden gebracht en dus een etikettering behoeven. Een 
etiketteringsprocedure is derhalve overbodig.

Amendement 51
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vorm en inhoud van 
het te gebruiken etiket vaststellen. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
ze aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Als grondstof bedoelde producten worden over het algemeen in grote hoeveelheden vervoerd, 
waarbij standaardprocedures voor etikettering worden toegepast. Het is onwaarschijnlijk dat 
dergelijke ladingen op de markt worden gebracht en dus een etikettering behoeven. Een 
etiketteringsprocedure is derhalve overbodig.

Amendement 52
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als grondstof geproduceerde of op de 
markt gebrachte gereguleerde stoffen 

2. Als grondstof geproduceerde of op de 
markt gebrachte gereguleerde stoffen 
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mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt. Op houders die dergelijke stoffen 
bevatten, moet een etiket worden 
aangebracht met de duidelijke vermelding 
dat de stof alleen als grondstof mag worden 
gebruikt.

mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt. Op houders die dergelijke stoffen 
bevatten, moet een etiket worden 
aangebracht met de duidelijke vermelding 
dat de stof alleen als grondstof mag worden 
gebruikt. Alle gevallen van het gebruik als 
grondstof en de hoeveelheid en kwaliteit 
van de gebruikte stoffen worden 
meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat. Op grond van deze 
informatie houdt de Commissie toezicht 
op elke vorm van gebruik in Europa en 
maakt zij de details op internet bekend.

Or. hu

Motivering

De Commissie dient toezicht te houden op de Europese handel in stoffen die de ozonlaag 
aantasten.

Amendement 53
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Jaarlijkse herziening van de 

uitzonderingen
De Commissie herziet elk jaar de 
uitzonderingen en vrijstellingen en trekt 
deze regelingen voor een bepaald gebruik 
in, wanneer er technisch en economisch 
haalbare alternatieven zijn.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

In de verordening staan geen tijdslimieten voor uitzonderingsregelingen en in vele gevallen geen 
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voorwaarden voor herziening of intrekking. Enkele uitzonderingsregelingen zijn niet met 
inachtneming van de nieuwste inzichten over haalbare alternatieven geactualiseerd, hoewel er 
voor enkele, in de bijlagen III (technische hulpstoffen) en VI (halonen) haalbare alternatieven 
bestaan. In de verordening moet derhalve een regelmatige herziening worden vastgelegd, zodat 
de uitzonderingsregelingen beperkt en ingetrokken kunnen worden, wanneer er haalbare 
alternatieven zijn.

Amendement 54
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 55
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als technische hulpstof geproduceerde 
of op de markt gebrachte gereguleerde 
stoffen mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt.

3. Als technische hulpstof geproduceerde 
of op de markt gebrachte gereguleerde 
stoffen mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt. 

Op houders die dergelijke stoffen 
bevatten, moet een etiket worden 
aangebracht met de duidelijke vermelding 
dat de stof alleen als technische hulpstof 
mag worden gebruikt. De Commissie kan 
vorm en inhoud van het te gebruiken 
etiket vaststellen. Deze maatregelen, die 
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bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen, onder 
meer door ze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Het risico dat voor gebruik als grondstof geproduceerde, ozonafbrekende stoffen (artikel 7) voor 
andere doeleinden worden gebruikt geldt ook voor het gebruik voor analytische en 
laboratoriumdoeleinden (artikel 10) en voor het gebruik als technische hulpstoffen (artikel 8). 
Daarom is het zinvol dat deze etiketteringsvoorschriften ook gelden voor gebruik ten behoeve 
van laboratorium- en analysedoeleinden of voor technische hulpstoffen, omdat daardoor de 
illegale handel beter kan worden bestreden.

Amendement 56
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De maximumhoeveelheid gereguleerde 
stoffen die in de Gemeenschap als 
technische hulpstof mogen worden 
gebruikt, mag niet groter zijn dan 1.083 
metrieke ton per jaar. 
De maximumhoeveelheid gereguleerde 
stoffen die in de Gemeenschap bij het 
gebruik van technische hulpstoffen 
kunnen vrijkomen, mag niet groter zijn 
dan 17 metrieke ton per jaar.

Op grond van nieuwe gegevens of Op grond van nieuwe gegevens of 
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technische ontwikkelingen kan de 
Commissie bijlage III, zoals vermeld in 
artikel 2, punt 8, wijzigen. 

technische ontwikkelingen kan de 
Commissie bijlage III, zoals vermeld in 
artikel 2, punt 8, wijzigen. 

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 12.
De definitie van technische hulpstoffen onder Besluit X/14 van het Protocol van Montreal staat 
de rapportage en regulering van "make-up" en "consumptie" toe.
Het EU-plafond voor technische hulpstoffen, dat strookt met de besluiten van de partijen bij het 
Protocol van Montreal, moet in dit artikel eveneens worden vermeld.

Amendement 57
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van nieuwe gegevens of 
technische ontwikkelingen kan de 
Commissie bijlage III, zoals vermeld in 
artikel 2, punt 8, wijzigen.

Op grond van nieuwe gegevens of 
technische ontwikkelingen dient de 
Commissie bijlage III, zoals vermeld in 
artikel 3, punt 8, te wijzigen. 

Or. en

Motivering

Deze kruisverwijzing is hoogstwaarschijnlijk niet juist. De lijst met technische hulpstoffen in 
bijlage III is op sommige punten technisch achterhaald en moet worden geactualiseerd. Daarin 
worden bepaalde toepassingen vermeld waarvoor de Wetenschappelijke, technische en 
economische beoordelingsgroep van het Protocol van Montreal ODS-vrije alternatieven heeft 
gevonden.
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Amendement 58
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
mogen gereguleerde stoffen op de markt 
worden gebracht met het oog op 
vernietiging in de Gemeenschap 
overeenkomstig de voorschriften inzake 
vernietiging van artikel 22, lid 1.

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
mogen gereguleerde stoffen, alsmede 
producten en apparaten die gereguleerde 
stoffen bevatten, op de markt worden 
gebracht met het oog op vernietiging in de 
Gemeenschap overeenkomstig de 
voorschriften inzake vernietiging van 
artikel 22, lid 1.

Or. en

Motivering

De in artikel 9 voorziene uitzonderingsregeling moet ook gelden voor de vernietiging van 
producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten.

Amendement 59
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen geproduceerde 
of op de markt gebrachte gereguleerde 
stoffen mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt.

3. Voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen geproduceerde 
of op de markt gebrachte gereguleerde 
stoffen mogen alleen voor dat doel worden 
gebruikt of voor de vernietiging binnen de 
Gemeenschap overeenkomstig de 
vereisten voor vernietiging van artikel 22, 
lid 1.

Or. en

Motivering

Dit artikel kan in zijn oorspronkelijke versie de vernietiging van deze stoffen voorkomen.
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Amendement 60
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op houders die dergelijke stoffen 
bevatten, moet een etiket worden 
aangebracht met de duidelijke vermelding 
dat de stof alleen voor essentiële 
analytische en laboratoriumtoepassingen 
mag worden gebruikt. De Commissie kan 
vorm en inhoud van het te gebruiken 
etiket vaststellen. Deze maatregelen, die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen, onder 
meer door ze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Het risico dat voor grondstoffen geproduceerde ODS (artikel 7, lid 2) voor andere doeleinden
gebruikt worden, bestaat ook voor analytische en laboratoriumtoepassingen. Daarom is het 
zinvol dat deze etiketteringsvoorschriften ook gelden voor gebruik ten behoeve van 
laboratorium- en analysedoeleinden, omdat daardoor de illegale handel beter kan worden 
bestreden.

Amendement 61
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke persoon die andere gereguleerde 
stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen gebruikt, dient 
zich bij de Commissie te laten registreren 
en daarbij aangifte te doen van de 
gebruikte stoffen, het doel waarvoor ze 
worden gebruikt, het geraamde jaarlijkse 
verbruik en de identiteit van de 

4. Elke persoon die andere gereguleerde 
stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen gebruikt, dient 
zich bij de Commissie te laten registreren 
en daarbij aangifte te doen van de 
gebruikte stoffen, het doel waarvoor ze 
worden gebruikt, het geraamde jaarlijkse 
verbruik en de identiteit van de
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leveranciers van die stoffen, en deze 
informatie bij te werken wanneer er zich 
een verandering voordoet.

leveranciers van die stoffen, en deze 
informatie bij te werken wanneer er zich 
een verandering voordoet. Alle gevallen 
van het gebruik en de hoeveelheid en 
kwaliteit van de gebruikte stoffen worden 
meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat. Op grond van deze 
informatie houdt de Commissie toezicht 
op elke vorm van gebruik in Europa en 
maakt zij de details op internet bekend.

Or. hu

Motivering

De Commissie dient toezicht te houden op de Europese handel in stoffen die de ozonlaag 
aantasten.

Amendement 62
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke persoon die andere gereguleerde 
stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen gebruikt, dient 
zich bij de Commissie te laten registreren 
en daarbij aangifte te doen van de 
gebruikte stoffen, het doel waarvoor ze 
worden gebruikt, het geraamde jaarlijkse 
verbruik en de identiteit van de 
leveranciers van die stoffen, en deze 
informatie bij te werken wanneer er zich 
een verandering voordoet.

4. Elke instelling die andere gereguleerde 
stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen gebruikt, dient 
zich bij de Commissie te laten registreren 
en daarbij aangifte te doen van de 
gebruikte stoffen, het doel waarvoor ze 
worden gebruikt, het geraamde jaarlijkse 
verbruik en de identiteit van de 
leveranciers van die stoffen, en deze 
informatie bij te werken wanneer er zich 
een verandering voordoet.

Or. en

Motivering

Het is zinvoller om ondernemingen te registreren in plaats van personen die ODS gebruiken 
voor analytische en laboratoriumtoepassingen, om een buitensporige administratieve rompslomp 
te voorkomen. 
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Amendement 63
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen de termijn die in een 
kennisgeving van de Commissie wordt 
gespecificeerd, delen de producenten en 
importeurs die gereguleerde stoffen leveren 
aan de in lid 4 bedoelde personen of die 
dergelijke gereguleerde stoffen voor eigen 
rekening gebruiken, aan de Commissie het 
verwachte verbruik mee voor de in de 
kennisgeving gespecificeerde periode, met 
opgave van de aard en de hoeveelheid van 
de benodigde gereguleerde stoffen.

5. Binnen de termijn die in een 
kennisgeving van de Commissie wordt 
gespecificeerd, delen de producenten en 
importeurs die gereguleerde stoffen leveren 
aan de in lid 4 bedoelde instelling of die 
dergelijke gereguleerde stoffen voor eigen 
rekening gebruiken, aan de Commissie het 
verwachte verbruik mee voor de in de 
kennisgeving gespecificeerde periode, met 
opgave van de aard en de hoeveelheid van 
de benodigde gereguleerde stoffen.

Or. en

Motivering

Het is zinvoller om ondernemingen te registreren in plaats van personen die ODS gebruiken 
voor analytische en laboratoriumtoepassingen, om een buitensporige administratieve rompslomp 
te voorkomen. 

Amendement 64
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Per jaar bedraagt de totale hoeveelheid 
waarvoor vergunningen worden afgegeven, 
niet meer dan 130% van het gemiddelde 
van het berekende niveau van de 
gereguleerde stoffen die de producenten en 
importeurs voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen op de markt 
hebben gebracht of voor eigen rekening 
hebben gebruikt in de jaren 2005 tot en met 
2008.

Per jaar bedraagt de totale hoeveelheid 
waarvoor vergunningen worden afgegeven, 
niet meer dan 100% van het gemiddelde 
van het berekende niveau van de 
gereguleerde stoffen die de producenten en 
importeurs voor essentiële analytische en 
laboratoriumtoepassingen op de markt 
hebben gebracht of voor eigen rekening 
hebben gebruikt in de jaren 2005 tot en met 
2008.

Or. en
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Motivering

Een plafond van 130% is overdreven.

Amendement 65
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
minimumhoeveelheden voor de toewijzing 
aan ondernemingen vast, die gebaseerd 
zijn op de vergunningen die voor 
analytische en laboratoriumtoepassingen 
in de periode 2005-2007 zijn afgegeven.

Or. en

Motivering

Ondernemingen krijgen voor "noodgevallen" een licentie voor essentieel gebruik, waarvan zij in 
de meeste gevallen geen gebruik maken omdat er geen laboratoriumanalyses worden verlangd. 
Door dit voorstel worden de ondernemingen benadeeld die in de periode 2005-2008 hun 
licenties niet hebben gebruikt.
Daarom wordt aanbevolen minimumhoeveelheden voor toewijzing vast te stellen, waardoor 
producenten en importeurs passende hoeveelheden kunnen blijven aanbieden of gebruiken, zodat 
legitiem gebruik probleemloos mogelijk blijft.

Amendement 66
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Tot en met 31 december 2014 mogen 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
worden gebruikt voor het onderhoud van 
bestaande koelinstallaties, 
klimaatregelingsapparatuur en 
omkeerbare klimaatregelings-
/warmtepompsystemen, mits zij op 
dezelfde locatie, waar de teruggewonnen 
stof wordt gebruikt, uit dergelijke 
apparatuur zijn teruggewonnen.

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 13.
Om consistent te zijn dienen ook omkeerbare klimaatregelings-/warmtepompsystemen te worden 
vermeld, zoals het geval is in de huidige Verordening (EG) nr. 2037/2000.
Om illegale handel te kunnen voorkomen, moet het mogelijk zijn erop toe te zien waar de stoffen 
zich bevinden. Daarom moeten de stoffen op dezelfde locatie teruggewonnen en hergebruikt 
worden. 

Amendement 67
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Tot en met 31 december 2014 mogen 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
worden gebruikt voor het onderhoud van 
bestaande koel- en 
klimaatregelingsapparatuur, mits zij door 
de betrokken onderneming uit apparatuur 
in de Europese Unie zijn teruggewonnen, 
om vervolgens in apparatuur van dezelfde 
onderneming binnen de Europese Unie te 
worden gebruikt. Het logboek van de 
onderneming levert het juridisch bewijs 
met betrekking tot de oorsprong en het 
hergebruik van deze teruggewonnen 
stoffen.

Or. en
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Motivering

Het moet absoluut duidelijk zijn dat een onderneming die beschikt over teruggewonnen HCFK’s 
uit een van haar installaties in de EU, deze teruggewonnen stoffen in een van haar eigen 
koelinstallaties in de EU mag hergebruiken.

Amendement 68
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methylbromide mag uitsluitend worden 
gebruikt op door de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaat goedgekeurde 
locaties en op voorwaarde dat het uit de 
behandelde goederen vrijkomende 
methylbromide wordt teruggewonnen met 
een terugwinningsrendement van ten 
minste [80 %].

Methylbromide mag uitsluitend worden 
gebruikt op door de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaat goedgekeurde 
locaties en op voorwaarde dat het uit de 
behandelde goederen vrijkomende 
methylbromide wordt teruggewonnen met 
een terugwinningsrendement van ten 
minste [80 %]. Alle gevallen van het 
gebruik van methylbromide worden 
meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat. Op grond van deze 
informatie houdt de Commissie toezicht 
op elke vorm van gebruik in Europa en 
maakt zij de details op internet bekend.

Or. hu

Motivering

De Commissie dient toezicht te houden op de Europese handel in methylbromide dat de ozonlaag 
aantast.

Amendement 69
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, lid 1, mogen halonen op de markt 
worden gebracht en worden gebruikt voor 
de in bijlage VI vermelde kritische 
toepassingen.

1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, lid 1, mogen teruggewonnen, 
gerecycleerde en geregenereerde halonen 
op de markt worden gebracht en worden 
gebruikt voor de in bijlage VI vermelde 



PE416.362v01-00 32/61 AM\755512NL.doc

NL

kritische toepassingen, mits deze halonen 
uitsluitend afkomstig zijn uit 
geregistreerde nationale halonbanken.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid halonen op de markt te brengen moet gelden voor teruggewonnen, 
gerecycleerde of geregenereerde halonen, omdat er geen halonen meer worden geproduceerd. 
De invoer van halonen moet conform de bestaande wetgeving alleen worden toegestaan uit of 
door geregistreerde nationale halonbanken. Dit biedt het voordeel dat het gemakkelijker is 
eventuele regionale onevenwichtigheden in de beschikbaarheid van halonen vast te stellen en 
daarop te reageren, zodat de toekomstige productie van nieuwe halonen kan worden vermeden. 
Dit sluit aan bij de geest van het Protocol van Montreal.

Amendement 70
Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met bedrijfstakken, zoals de luchtvaart, die zich moeten 
houden aan strenge eisen ten aanzien van veiligheid en technische prestaties. Bij elke toetsing 
moet worden gekeken naar de beschikbaarheid van substituten die voldoen aan de normen die in 
deze eisen zijn vastgesteld. 
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Amendement 71
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5, mogen gereguleerde 
stoffen worden geproduceerd ten behoeve 
van de uitvoer met vergunning naar 
partijen die op grond van artikel 5 van het 
Protocol van Montreal werkzaam zijn en 
deze stoffen voor essentiële toepassingen 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Een nog te regelen probleem is de definitieve beëindiging van het gebruik van CFK's in 
dosisaërosols voor de behandeling van astma in artikel 5-landen (ontwikkelingslanden). Het is 
best mogelijk er na 2010 nog enige tijd farmaceutische CFK's van hoge kwaliteit nodig zullen 
zijn omdat de toepassing van vervangende stoffen moeilijkheden oplevert. Er moet een 
uitzondering gelden voor de productie en uitvoer van CFK's voor essentiële toepassingen ten 
behoeve van de vervaardiging van dosisaërosols in artikel 5-landen

Amendement 72
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Om misverstanden te voorkomen wordt de formulering vereenvoudigd, zodat duidelijk is dat in 
dit artikel zowel het product als de afzonderlijke stoffen worden bedoeld.  De dubbele ontkenning 
("zich niet bevinden in een ander product dan") is ook geschrapt.

Amendement 73
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gereguleerde stoffen die bestemd zijn 
om te worden vernietigd;

c) gereguleerde stoffen die bestemd zijn
om te worden vernietigd of om opnieuw te 
worden geanalyseerd en te worden 
vernietigd;

Or. en

Motivering

Soms moeten gereguleerde stoffen die niet onder de specificaties vallen, worden heringevoerd 
om opnieuw te worden geanalyseerd en vervolgens te worden vernietigd.

Amendement 74
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) gereguleerde stoffen die verband 
houden met een procedure voor actieve 
veredeling, maar alleen indien deze 
gereguleerde stoffen binnen het 
douanegebied van de Gemeenschap 
volgens het in artikel 114, lid 2, punt a), 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
bedoelde systeem inzake schorsing 
worden gebruikt en mits de 
veredelingsproducten worden 
wederuitgevoerd naar een staat waar voor 
de vervaardiging, het verbruik en de 
invoer van die gereguleerde stof geen 
verbod geldt. Goedkeuring wordt verstrekt 
door de bevoegde instantie van de lidstaat 
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waar de actieve veredeling zal geschieden.

Or. en

Motivering

Het schrappen van de actieve veredeling voor HCFK's levert geen milieuvoordelen op en maakt 
legitieme handelspraktijken onmogelijk. Momenteel importeren enkele bedrijven (geen 
producenten) HCFK's, die zij in kleinere vaten en cylinders vullen en vervolgens weer naar een 
reeks artikel 5-landen uitvoeren. Zo kunnen van diverse koelmiddelen kleine hoeveelheden tegen 
een redelijke prijs worden geleverd en worden economische activiteiten in de EU ondersteund. 
Deze procedure heeft voor deze activiteit goed gewerkt in het kader van 2037/2000.

Amendement 75
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde invoer, met 
uitzondering van de invoer voor tijdelijke 
opslag als bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 450/2008, met inbegrip van overlading, 
of voor doorvoer door de Gemeenschap, is
onderworpen aan de voorlegging van een 
invoervergunning. Die vergunningen 
worden door de Commissie afgegeven, 
nadat is nagegaan of aan de artikelen 16 
en 20 is voldaan.

3. De in lid 2 bedoelde invoer, de invoer 
voor tijdelijke opslag als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 450/2008, 
overlading, doorvoer door de 
Gemeenschap of soortgelijke handelingen 
zijn onderworpen aan de voorlegging van 
een vergunning.

Or. en

Motivering

De genoemde uitzonderingen voor "tijdelijke opslag", "overlading" en "doorvoer" zetten 
mogelijk de deur open voor illegale handel. Deze producten worden niet geregistreerd en zijn na 
binnenkomst in de EG niet traceerbaar, zodat het zeer moeilijk wordt na te gaan of zij op de EG-
markt zijn gebracht. Om misbruik tegen te gaan en een adequaat toezicht mogelijk te maken, 
moet voor al deze gevallen een vergunningsplicht gelden. Het aantal transacties zal naar 
verwachting klein zijn, zodat er niet veel extra werk aan vastzit.
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Amendement 76
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde invoer, met 
uitzondering van de invoer voor tijdelijke 
opslag als bedoeld in Verordening (EG) nr. 
450/2008, met inbegrip van overlading, of 
voor doorvoer door de Gemeenschap, is 
onderworpen aan de voorlegging van een 
invoervergunning. Die vergunningen 
worden door de Commissie afgegeven, 
nadat is nagegaan of aan de artikelen 16 en 
20 is voldaan.

3. De in lid 2 bedoelde invoer, met 
uitzondering van de invoer voor tijdelijke 
opslag gedurende minder dan 30 dagen 
als bedoeld in Verordening (EG) nr. 
450/2008, met inbegrip van overlading, of 
voor doorvoer door de Gemeenschap, is 
onderworpen aan de voorlegging van een 
invoervergunning. Die vergunningen 
worden door de Commissie afgegeven, 
nadat is nagegaan of aan de artikelen 16 en 
20 is voldaan.

Or. en

Motivering

Tijdelijke opslag moet werkelijk van beperkte duur zijn. Daarom wordt een beperking tot 30 
dagen voorgesteld.

Amendement 77
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in de Gemeenschap in het vrĳe 
verkeer brengen van uit derde landen 
ingevoerde gereguleerde stoffen is aan 
kwantitatieve beperkingen onderworpen. 
De Commissie stelt die beperkingen vast 
en wijst de ondernemingen quota toe 
volgens de procedure van artikel 25, lid 2, 
voor de periode van 1 januari tot en met 31 
december 2010, en voor elke periode van 
twaalf maanden nadien.

1. Het in de Gemeenschap in het vrĳe 
verkeer brengen van uit derde landen 
ingevoerde gereguleerde stoffen is aan 
kwantitatieve beperkingen onderworpen. 
Deze bepaling geldt ook voor producten 
en apparaten die de ozonlaag afbrekende 
stoffen bevatten of nodig hebben. De 
Commissie stelt die beperkingen vast en 
wijst de ondernemingen quota toe volgens 
de procedure van artikel 25, lid 2, voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 
december 2010, en voor elke periode van 
twaalf maanden nadien.

Or. en
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Motivering

De mogelijkheid om de invoer kwantitatief te beperken, moet ook gelden voor producten en 
apparaten die de ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) bevatten of nodig hebben, omdat deze 
anders onbeperkt kunnen worden ingevoerd, hetgeen de pogingen zou ondermijnen om het 
gebruik van producten die OAS nodig hebben, te verminderen.

Amendement 78
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b)methylbromide voor een van de 
volgende twee toepassingen: 

Schrappen.

(i) voor gebruik in noodgevallen als 
bedoeld in artikel 12, lid 5, 
(ii) tot en met 31 december 2014 en 
binnen de kwantitatieve beperkingen voor 
het op de markt brengen waarin 
artikel 12, lid 2, voorziet, voor 
quarantainedoeleinden of toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer;

Or. en

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de schrapping van artikel 12. Conform Beschikking 
2008/753/EG van de Commissie betreffende de niet-opneming van methylbromide in bijlage I bij 
Richtlijn 91/414/EEG verstrijkt de termijn van toelating van methylbromide op 18 maart 2009. 
Het is dan ook logisch dat het gebruik van methylbromide ook in de context van deze 
verordening wordt verboden. Ook voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan 
het vervoer bestaan er volgens de evaluatie van het Protocol van Montreal uit 2004 voldoende 
alternatieven.

Amendement 79
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) methylbromide voor een van de 
volgende twee toepassingen: 

b) methylbromide voor gebruik in 
noodgevallen als bedoeld in artikel 12, 
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(i) voor gebruik in noodgevallen als 
bedoeld in artikel 12, lid 5, 
(ii) tot en met 31 december 2014 en 
binnen de kwantitatieve beperkingen voor 
het op de markt brengen waarin 
artikel 12, lid 2, voorziet, voor 
quarantainedoeleinden of toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer;

Or. en

Motivering

Methylbromide levert snellere resultaten op dan de alternatieven en het is redelijk om het 
gebruik ervan in noodgevallen volgens de bepalingen van artikel 12, lid 5, van het 
Commissievoorstel toe te staan tot 31 december 2014. Het voorstel van de Commissie is zelfs 
strenger dan wat is voorgeschreven in het gewijzigde Protocol van Montreal (artikel 2H: 
methylbromide).

Amendement 80
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) gereguleerde stoffen , bestemd om te 
voorzien in de behoeften van de partĳen 
voor essentiële toepassingen;
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essentiële toepassingen;

Or. en

Motivering

Er moet een uitzondering gelden voor de productie en uitvoer van CFK's voor essentiële 
toepassingen ten behoeve van de vervaardiging van dosisaërosols in artikel 5-landen In de 
ontwikkelde landen nadert de overschakeling op alternatieven nu pas zijn voltooiing. Het is 
mogelijk er na 2010 nog enige tijd farmaceutische CFK's van hoge kwaliteit nodig zullen zijn 
omdat de toepassing van vervangende stoffen moeilijkheden oplevert. De Commissie verbiedt 
echter met haar voorstel de productie en de uitvoer, zonder passende vrijstellingen te bieden. 

Amendement 82
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) gereguleerde stoffen , bestemd om te 
voorzien in de behoeften van de partĳen 
voor essentiële toepassingen;

Or. en

Motivering

Er moet een uitzondering gelden voor de productie en uitvoer van CFK's voor essentiële 
toepassingen ten behoeve van de vervaardiging van dosisaërosols in artikel 5-landen In de 
ontwikkelde landen nadert de overschakeling op alternatieven nu pas zijn voltooiing. Het is best 
mogelijk er na 2010 nog enige tijd farmaceutische CFK's van hoge kwaliteit nodig zullen zijn 
omdat de toepassing van vervangende stoffen moeilijkheden oplevert. De Commissie verbiedt 
echter met haar voorstel de productie en de uitvoer, zonder passende vrijstellingen te bieden.

Amendement 83
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de omschrĳving en de GN-code, zoals 
opgenomen in bĳlage IV,

(ii) de omschrĳving en de code van de 
gecombineerde nomenclatuur (GN), zoals 
opgenomen in bĳlage IV,

Or. en
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Motivering

Voor de duidelijkheid moet de gebruikte afkorting worden uitgeschreven.

Amendement 84
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in het geval van invoer of uitvoer van 
producten en apparaten die halonen of 
chloorfluorkoolwaterstoffen bevatten of 
nodig hebben:

d) in het geval van invoer of uitvoer van 
producten en apparaten die gereguleerde 
stoffen bevatten of nodig hebben:

(i) type en aard van de apparaten, (i) type en aard van de apparaten,
(ii) voor telbare objecten, het aantal 
eenheden en de hoeveelheid gereguleerde 
stof per eenheid, uitgedrukt in metrieke 
kilogram,

(ii) voor telbare objecten, het aantal 
eenheden en de hoeveelheid gereguleerde 
stof per eenheid, uitgedrukt in metrieke 
kilogram,

(iii) voor niet-telbare objecten, de totale 
nettomassa uitgedrukt in metrieke 
kilogram,

(iii) voor niet-telbare objecten, de totale 
nettomassa uitgedrukt in metrieke 
kilogram,

(iv) de totale hoeveelheid halonen of 
chloorfluorkoolwaterstoffen, uitgedrukt in 
metrieke kilogram ,

(iv) het type en de totale hoeveelheid van 
elke gereguleerde stof,

(v) het land/de landen van eindbestemming 
van de producten en apparaten,

(v) het land/de landen van eindbestemming 
van de producten en apparaten,

(vi) of de gereguleerde stof nieuw 
geproduceerd, geregenereerd dan wel een 
afvalstof is,

(vi) of de gereguleerde stof nieuw 
geproduceerd, geregenereerd dan wel een 
afvalstof is;

(vii) in het geval van producten en 
apparaten die halonen bevatten of nodig 
hebben, een verklaring dat zij zullen 
worden uitgevoerd voor een specifieke in 
bijlage VI genoemde kritische toepassing,

(vii) in het geval van producten en 
apparaten die halonen bevatten of nodig 
hebben, een verklaring dat zij zullen 
worden uitgevoerd voor een specifieke in 
bijlage VI genoemde kritische toepassing,

(viii) in het geval van producten en 
apparaten die chloorfluorkoolwaterstoffen 
bevatten of nodig hebben, een verwijzing 
naar de in artikel 17, lid 3, bedoelde 
toestemming van de Commissie;

(viii) in het geval van producten en 
apparaten die chloorfluorkoolwaterstoffen 
bevatten of nodig hebben, een verwijzing 
naar de in artikel 17, lid 3, bedoelde 
toestemming van de Commissie;

Or. en
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Motivering

Bij de uitvoer van sommige producten en apparaten kan het naast halon en HCFK's gaan om 
andere stoffen die de ozonlaag afbreken, en dat moet in de tekst tot uiting komen.

Amendement 85
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter d – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) of de gereguleerde stof nieuw 
geproduceerd, geregenereerd dan wel een 
afvalstof is,

(vi) of de gereguleerde stof nieuw 
geproduceerd, geregenereerd, gerecycleerd
dan wel een afvalstof is;

Or. en

Motivering

Voor de volledigheid moet erop worden gewezen dat apparaten die halonen of 
chloorfluorkoolwaterstoffen bevatten of nodig hebben, kunnen werken op nieuw geproduceerde, 
geregenereerde of gerecycleerde verbindingen, terwijl zij als zij afvalstoffen bevatten, bestemd 
zijn om te worden vernietigd, als bedoeld in artikel 22.

Amendement 86
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan extra maatregelen 
aannemen voor het toezicht op of de 
controle van gereguleerde stoffen of 
nieuwe stoffen, alsook producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben, die in het douanegebied 
van de Gemeenschap tijdelijk worden 
opgeslagen, worden overgeladen of worden 
doorgevoerd of die uit het douanegebied 
van de Gemeenschap worden 
wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij 
op een inschatting van het mogelijke risico 
van illegale handel in samenhang met die 
goederenbewegingen, rekening houdend 
met de sociaaleconomische gevolgen van 

De Commissie kan naast de op grond van 
Aanbeveling 2001/331/EG gevraagde of 
de in artikel 18 van deze verordening 
omschreven maatregelen extra 
maatregelen aannemen voor het toezicht op 
of de controle van gereguleerde stoffen of 
nieuwe stoffen, alsook producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben, die in het douanegebied 
van de Gemeenschap tijdelijk worden 
opgeslagen, worden overgeladen of worden 
doorgevoerd of die uit het douanegebied 
van de Gemeenschap worden 
wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij 
op een inschatting van het mogelijke risico 
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dergelijke maatregelen. van illegale handel in samenhang met die 
goederenbewegingen, rekening houdend 
met de sociaaleconomische gevolgen van 
dergelijke maatregelen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking - eerst moet duidelijk zijn wat de hoofdmaatregelen zijn, dan kunnen 
aanvullende maatregelen worden genoemd.

Amendement 87
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan extra maatregelen 
aannemen voor het toezicht op of de 
controle van gereguleerde stoffen of 
nieuwe stoffen, alsook producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben, die in het douanegebied 
van de Gemeenschap tijdelijk worden 
opgeslagen, worden overgeladen of worden 
doorgevoerd of die uit het douanegebied 
van de Gemeenschap worden 
wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij 
op een inschatting van het mogelijke risico 
van illegale handel in samenhang met die 
goederenbewegingen, rekening houdend 
met de sociaaleconomische gevolgen van 
dergelijke maatregelen. 

De Commissie kan extra maatregelen 
aannemen voor het toezicht op of de 
controle van gereguleerde stoffen of 
nieuwe stoffen, alsook producten en 
apparaten die gereguleerde stoffen bevatten 
of nodig hebben, met inbegrip van die 
welke in het douanegebied van de 
Gemeenschap tijdelijk worden opgeslagen, 
worden overgeladen of worden 
doorgevoerd of die uit het douanegebied 
van de Gemeenschap worden 
wederuitgevoerd, en andere activiteiten; 
zij baseert zich daarbij op een inschatting 
van het mogelijke risico van illegale handel 
in samenhang met die 
goederenbewegingen, rekening houdend 
met de milieuvoordelen en de 
sociaaleconomische gevolgen van 
dergelijke maatregelen alsook met het 
bestaan van haalbare alternatieven.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet ruimer worden gedefinieerd, zodat naast de specifieke situaties die 
in de tekst van de Commissie worden genoemd, ook andere problemen kunnen worden 
aangepakt.  Daarnaast moet worden gekeken naar de milieuvoordelen (ozon, klimaat, enz.) en de 
haalbaarheid van alternatieven.
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Amendement 88
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als richtsnoer voor de douanediensten van 
de lidstaten maakt de Commissie een lĳst
beschikbaar met producten en apparaten 
die gereguleerde stoffen kunnen bevatten 
of nodig hebben en de desbetreffende 
codes van de gecombineerde 
nomenclatuur.

Als richtsnoer voor de douanediensten van 
de lidstaten maakt de Commissie het 
volgende beschikbaar: 
a) een lijst van producten en apparaten die 
gereguleerde stoffen kunnen bevatten of 
nodig hebben, 

b) een lijst van de stoffen, producten, 
apparaten en toepassingen die op grond 
van deze verordening zijn toegestaan, en 
daarmee samenhangende voorwaarden en 
voorschriften, en 
c) een lijst van de stoffen, producten en 
apparaten die op grond van deze 
verordening niet zijn toegestaan. 
In elke lijst worden de desbetreffende 
codes van de gecombineerde nomenclatuur 
vermeld.

Or. en

Motivering

Een lijst van producten die OAS "kunnen" bevatten, is weliswaar nuttig, maar douanebeambten 
hebben behoefte aan veel meer duidelijkheid om doeltreffend te kunnen optreden - zij hebben een 
lijst met toegestane stoffen en producten nodig (en aanverwante vereisten, zoals vergunningen) 
en een lijst met niet toegestane stoffen/producten.

Amendement 89
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als richtsnoer voor de douanediensten van 
de lidstaten maakt de Commissie een lĳst 
beschikbaar met producten en apparaten 
die gereguleerde stoffen kunnen bevatten 
of nodig hebben en de desbetreffende 
codes van de gecombineerde 

Als richtsnoer voor de douanediensten van 
de lidstaten maakt de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2010 een lĳst beschikbaar met 
producten en apparaten die gereguleerde 
stoffen kunnen bevatten of nodig hebben 
en de desbetreffende codes van de 
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nomenclatuur. gecombineerde nomenclatuur.

Or. en

Motivering

De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2010. Met het oog op de toepassing 
hebben de douanediensten van de lidstaten deze lijst nodig.

Amendement 90
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereguleerde stoffen in koelapparatuur, 
klimaatregelingsapparatuur en 
warmtepompsystemen, apparatuur die 
oplosmiddelen bevat en systemen voor 
brandbeveiliging en brandblusapparaten 
worden bij het onderhoud van de 
apparatuur of voorafgaand aan de 
ontmanteling of verwijdering daarvan 
teruggewonnen voor vernietiging met de in 
bijlage VII vermelde door de partijen 
goedgekeurde technieken , of worden 
teruggewonnen met het oog op recycling 
of regeneratie. 

1. Gereguleerde stoffen (met inbegrip van 
schuimblaasmiddelen) in koelapparatuur, 
klimaatregelingsapparatuur en 
warmtepompsystemen, apparatuur die 
oplosmiddelen bevat en  systemen voor 
brandbeveiliging en brandblusapparaten 
worden bij het onderhoud van de 
apparatuur of voorafgaand aan de 
ontmanteling of verwijdering daarvan 
teruggewonnen voor vernietiging met de in 
bijlage VII vermelde  door de partijen 
goedgekeurde technieken. Gereguleerde 
stoffen die op grond van deze verordening 
mogen worden gebruikt voor essentiële of 
kritische toepassingen, mogen worden 
gerecycleerd of geregenereerd; alle 
andere gereguleerde stoffen worden 
vernietigd.
De Commissie stelt een bijlage bij de 
verordening op met prestatienormen die 
de mate van terugwinning van 
ozonafbrekende stoffen in elke product-
en apparatuurcategorie bepalen, en 
normen voor het toezicht die de beste 
milieupraktijken weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Het schuim in koelkasten bevat vaak meer OAS dan het koelmiddel. Volgens Verordening 
2037/2000 worden de exploitanten geacht de OAS (blaasmiddel) uit het schuim terug te winnen, 
maar sommige lidstaten hebben dit voorschrift nog niet uitgevoerd. Dat moet hier duidelijk als 
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voorschrift worden vermeld. Recycling en regeneratie van gebruikte OAS mogen alleen worden 
toegestaan in gevallen waarin de OAS zullen worden gebruikt voor toegestane toepassingen 
(d.w.z. de essentiële en kritische toepassingen die op grond van de verordening zijn toegestaan). 
Doel van deze verordening is het beëindigen van niet-essentiële toepassingen van OAS.  Hoewel 
Verordening 2037/2000 terugwinning van OAS vereist, is in de praktijk het 
terugwinningspercentage in sommige bedrijven (bijv. voor koelkastrecycling) onaanvaardbaar 
laag en bestaan er grote, technisch niet te rechtvaardigen verschillen tussen de prestaties van 
bedrijven in de EG. In prestatienormen moet het percentage OAS worden bepaald dat uit de 
diverse soorten producten en apparaten moet worden teruggewonnen, en er moeten 
minimumnormen komen voor het technische toezicht. 

Amendement 91
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereguleerde stoffen in koelapparatuur, 
klimaatregelingsapparatuur en 
warmtepompsystemen, apparatuur die 
oplosmiddelen bevat en systemen voor 
brandbeveiliging en brandblusapparaten 
worden bij het onderhoud van de 
apparatuur of voorafgaand aan de 
ontmanteling of verwijdering daarvan 
teruggewonnen voor vernietiging met de in 
bijlage VII vermelde door de partijen 
goedgekeurde technieken, of worden 
teruggewonnen met het oog op recycling of 
regeneratie.

1. Gereguleerde stoffen in koelapparatuur, 
klimaatregelingsapparatuur en 
warmtepompsystemen, apparatuur die 
oplosmiddelen bevat en systemen voor 
brandbeveiliging en brandblusapparaten 
van alle soorten gebruikers, waaronder 
huishoudens, worden bij het onderhoud 
van de apparatuur of voorafgaand aan de 
ontmanteling of verwijdering daarvan 
teruggewonnen voor vernietiging met de in 
bijlage VII vermelde door de partijen 
goedgekeurde technieken, of worden 
teruggewonnen met het oog op recycling of 
regeneratie.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid wordt toegevoegd dat de bepaling ook geldt voor huishoudelijke 
apparatuur.
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Amendement 92
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Chloorfluorkoolwaterstoffen die 
zich bevinden in houders voor het vervoer 
of de opslag van deze stoffen, die op de 
markt zijn gebracht en die niet langer 
kunnen worden gebruikt, worden 
teruggewonnen. De 
chloorfluorkoolwaterstoffen mogen 
overeenkomstig de artikelen 17 en 18 
worden uitgevoerd, dan wel vernietigd, 
met gebruikmaking van de in eerste 
alinea bedoelde technieken. 

Or. en

Motivering

Volgens artikel 15, lid 1, vallen onder "product" ook houders voor het vervoer of de opslag van 
de betrokken stoffen. De voorgestelde tekst in artikel 22, lid 3, zou verhinderen dat HCFK's die 
zich in houders bevinden, van de markt worden genomen met het oog op uitvoer. De uitvoer van 
nieuw geproduceerde of geregenereerde HCFK's is volgens artikel 17, lid 2, letter g), toegestaan 
en het is belangrijk het terugzenden van reeds op de markt gebrachte houders te stimuleren.

Amendement 93
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Chloorfluorkoolwaterstoffen die 
zich bevinden in houders voor het vervoer 
of de opslag van deze stoffen, die op de 
markt zijn gebracht en die niet langer 
kunnen worden gebruikt, worden 
teruggewonnen. De 
chloorfluorkoolwaterstoffen mogen 
overeenkomstig de artikelen 17 en 18 
worden uitgevoerd, dan wel vernietigd, 
met gebruikmaking van de in eerste 
alinea bedoelde technieken.
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Or. en

Motivering

Volgens artikel 15, lid 1, vallen onder "product" ook houders voor het vervoer of de opslag van 
de betrokken stoffen. De voorgestelde tekst in artikel 22, lid 3, zou verhinderen dat HCFK's die 
zich in houders bevinden, van de markt worden genomen met het oog op uitvoer. De uitvoer van 
nieuw geproduceerde of geregenereerde HCFK's is volgens artikel 17, lid 2, letter g), toegestaan 
en het is belangrijk het terugzenden van reeds op de markt gebrachte houders te stimuleren.

Amendement 94
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een bijlage van deze 
verordening vast met een lijst van 
producten en apparaten waarvan de 
terugwinning, dan wel de vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, 
technisch en economisch haalbaar wordt 
geacht, in voorkomend geval met 
specificatie van de toe te passen 
technieken. 

De Commissie stelt uiterlijk op 1 januari 
2011 een bijlage van deze verordening vast 
met een lijst van producten en apparaten 
waarvan de terugwinning, dan wel de 
vernietiging zonder voorafgaande 
terugwinning, technisch en economisch 
haalbaar wordt geacht, in voorkomend 
geval met specificatie van de toe te passen 
technieken. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de opgeslagen verbindingen worden opgevangen. Daartoe 
worden data voor de uitvoeringsmaatregelen toegevoegd.

Amendement 95
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een bijlage van deze 
verordening vast met een lijst van 
producten en apparaten waarvan de 
terugwinning, dan wel de vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, 
technisch en economisch haalbaar wordt 

De Commissie stelt uiterlijk op 1 januari 
2010 een bijlage van deze verordening vast 
met een lijst van producten en apparaten 
waarvan de terugwinning, dan wel de 
vernietiging zonder voorafgaande 
terugwinning, technisch en economisch 
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geacht, in voorkomend geval met 
specificatie van de toe te passen 
technieken. 

haalbaar wordt geacht, in voorkomend 
geval met specificatie van de toe te passen 
technieken.

Or. en

Motivering

De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2010. Met het oog op de toepassing 
hebben de ondernemingen deze lijst nodig. Om eenzelfde mate van milieubescherming te 
garanderen tijdens de terugwinning of de vernietiging zonder voorafgaande terugwinning, 
moeten op het hele grondgebied van de EU de beste beschikbare technieken worden toegepast.

Amendement 96
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een bijlage van deze 
verordening vast met een lijst van 
producten en apparaten waarvan de 
terugwinning, dan wel de vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, 
technisch en economisch haalbaar wordt 
geacht, in voorkomend geval met 
specificatie van de toe te passen 
technieken. 

De Commissie stelt een bijlage van deze 
verordening vast met een lijst van 
producten en apparaten waarvan de 
terugwinning, dan wel de vernietiging 
zonder voorafgaande terugwinning, 
technisch en economisch haalbaar wordt 
geacht, in voorkomend geval met 
specificatie van de toe te passen 
technieken. Elk voorstel tot vaststelling 
van een dergelijke bijlage gaat vergezeld 
van en wordt ondersteund door een 
volledige economische evaluatie van de 
kosten en baten voor alle lidstaten.

Or. en

Amendement 97
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt ook een actieplan 
goed dat vanaf 1 januari 2011 geldt en 
stimulansen inhoudt om de stoffen in 
kwestie in te trekken en te vervangen door 
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veiliger alternatieven.

Or. el

Motivering

Gezien de steeds dringender noodzaak om deze stoffen zo spoedig mogelijk terug te winnen en te 
verwijderen, zou het nuttig zijn als de Commissie een actieplan met stimulansen voor 
"gebruikers" en "producenten" zou opstellen om deze stoffen zo spoedig mogelijk in te trekken en 
te vervangen.

Amendement 98
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de voorbereiding van haar voorstel 
voor de bijlage raadpleegt de Commissie 
de lidstaten en alle belanghebbenden over 
de op te nemen producten en apparatuur.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de opgeslagen verbindingen worden opgevangen.

Amendement 99
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de voorbereiding van haar voorstel 
voor de bijlage raadpleegt de Commissie 
de lidstaten en alle belanghebbenden over 
de op te nemen producten en apparatuur, 
de technische en economische 
haalbaarheid van terugwinning of 
vernietiging zonder voorafgaande 
terugwinning en de bij elk opgenomen 
product en apparaat toe te passen 
technieken.

Or. en
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Motivering

Gezien de uiteenlopende capaciteiten van de lidstaten en de technische en economische 
uitdagingen in verband met een doeltreffende omgang met OAS-banken, dient de Commissie bij 
de voorbereiding van de nieuwe bijlage een formeel beroep te doen op de ervaring en 
deskundigheid van alle belanghebbenden, waaronder de lidstaten, het bedrijfsleven en NGO's.

Amendement 100
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt de door de 
lidstaten getroffen maatregelen en kan in 
het licht van die beoordeling en van 
technische en andere van belang zĳnde 
gegevens zo nodig maatregelen betreffende 
die minimumopleidingseisen vaststellen. 

De Commissie beoordeelt de door de 
lidstaten getroffen maatregelen. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
isolatieschuim in gebouwen en ook met 
betrekking tot de afvalwetgeving. Uiterlijk 
op 1 januari 2011 stelt de Commissie 
maatregelen betreffende die 
minimumopleidingseisen vast.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de opgeslagen verbindingen worden opgevangen. Daartoe 
worden data voor de uitvoeringsmaatregelen toegevoegd. Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan isolatieschuim in gebouwen, dat ook aan de orde moet komen in de toekomstige 
richtlijn inzake bouw- en sloopafval.

Amendement 101
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lekkage en emissies van gereguleerde 
stoffen

Insluiting

1. De ondernemingen treffen alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van gereguleerde stoffen te 
voorkomen of tot een minimum te 
beperken. Met name vaste apparatuur met 

1. De exploitanten van de volgende 
stationaire toepassingen: koel-, 
klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur met inbegrip van 
circuits, apparatuur die oplosmiddelen 
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meer dan 3 kg koelvloeistof wordt 
jaarlĳks op lekkage gecontroleerd. 

bevat, of brandbeveiligingssystemen en 
brandblusapparaten die in bijlage I 
vermelde gereguleerde stoffen bevatten, 
zorgen ervoor, door gebruik te maken van 
alle maatregelen die technisch 
uitvoerbaar zijn en geen buitensporige 
kosten meebrengen, dat

De lidstaten stellen de 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast. In het licht van 
een  beoordeling van deze maatregelen 
van de lidstaten en van technische en 
andere van belang zijnde gegevens kan de 
Commissie zo nodig maatregelen 
betreffende de harmonisatie van die 
minimumopleidingseisen vaststellen. 

a) lekkage van deze gassen voorkomen 
wordt en

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
ze aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

b) vastgestelde lekkages zo spoedig 
mogelijk worden hersteld.

2. De ondernemingen treffen alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van methylbromide uit fumigatie-
installaties en bij andere werkzaamheden 
waarbĳ methylbromide wordt gebruikt, te 
voorkomen of tot een minimum te 
beperken. De lidstaten stellen de 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast.

2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde 
toepassingen zorgen ervoor dat deze door 
gecertificeerd personeel dat aan de in 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
842/2006 genoemde minimumeisen 
voldoet of een soortgelijke kwalificatie 
bezit, op lekkage gecontroleerd worden 
aan de hand van het volgende schema:

3. De ondernemingen treffen alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage en emissies van gereguleerde 
stoffen die als grondstof of technische 
hulpstof worden gebruikt, te voorkomen 
of tot een minimum te beperken.

a) toepassingen die ten minste 3 kg of 
meer gereguleerde stoffen bevatten, 
worden ten minste één keer per jaar op 
lekkage gecontroleerd; deze verplichting 
geldt niet voor apparatuur met hermetisch 
afgesloten systemen die als dusdanig zijn 
gemerkt en minder dan 6 kg gereguleerde 
stoffen bevatten;

4. De ondernemingen treffen  alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage en emissies van gereguleerde 
stoffen die onopzettelĳk bĳ de 
vervaardiging van andere chemicaliën 
worden geproduceerd, te voorkomen of tot 
een minimum te beperken.

b) toepassingen die ten minste 30 kg of 
meer gereguleerde stoffen bevatten, 
worden ten minste om de zes maanden op 
lekkage gecontroleerd;

5. De Commissie kan voorschrijven welke c) toepassingen die ten minste 300 kg of 
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technieken of praktijken de 
ondernemingen dienen te gebruiken om 
lekkage en emissies van gereguleerde 
stoffen te voorkomen of tot een minimum 
te beperken. 

meer gereguleerde stoffen bevatten, 
worden ten minste om de drie maanden op 
lekkage gecontroleerd;

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
ze aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De toepassingen moeten, binnen een 
maand nadat een lek is hersteld, op 
lekkage gecontroleerd worden om na te 
gaan of de reparatie effect heeft 
gesorteerd.

In dit lid betekent "op lekkage 
gecontroleerd" dat de apparatuur of het 
systeem wordt onderzocht op lekkage met 
gebruikmaking van directe of indirecte 
meetmethoden; hierbij worden vooral de 
onderdelen van de apparatuur of het 
systeem geïnspecteerd waar de kans op 
lekkage het grootst is. De directe en 
indirecte meetmethode voor de controle op 
lekkage worden nader omschreven in de 
in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake 
controle op lekkage.
3. Wanneer een naar behoren 
functionerend en adequaat 
lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt 
de frequentie van de in lid 2, onder b) en 
c), vereiste controlemaatregelen 
gehalveerd.
4. Indien er voor 
brandbeveiligingssystemen een 
inspectieregeling bestaat om te voldoen 
aan ISO-norm 14520, wordt met die 
inspecties ook voldaan aan de 
verplichtingen van deze verordening, mits 
die inspecties ten minste even frequent 
zijn.
5. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde 
toepassingen die 3 kg of meer 
gereguleerde stoffen bevatten, houden een 
register bij met de hoeveelheid en de aard 
van de zich in de toepassing bevindende
gereguleerde stoffen, eventueel 
toegevoegde hoeveelheden en de bij 
onderhoud, service en definitieve 
verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. 
Zij houden ook een register bij met andere 
relevante informatie, waaronder de 
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identificatie van het bedrijf of de 
technicus die de service of het onderhoud 
heeft verricht, alsmede de data en de 
resultaten van de uit hoofde van de leden 
2, 3 en 4 verrichte controles, en andere 
relevante informatie ter aanduiding van 
de in lid 2, onder b) en c), bedoelde 
stationaire toepassingen. Dit register 
wordt op verzoek ter beschikking gesteld 
van de bevoegde instantie en de 
Commissie.
6. Uiterlijk op 1 januari 2011 stelt de 
Commissie volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde procedure voor elk van de in lid 
1 van dit artikel bedoelde toepassingen de 
basisvoorschriften inzake controle vast.
7. Op basis van de door de lidstaten 
ontvangen informatie en in overleg met de 
betrokken sectoren, kan de Commissie 
volgens de in  artikel 25, lid 3, bedoelde 
procedure minimumeisen en de 
voorwaarden voor wederzijdse erkenning 
vaststellen ten aanzien van 
opleidingsprogramma's en certificering 
voor de relevante personeelsleden die 
betrokken zijn bij de installatie, het 
onderhoud of de service van de onder 
artikel 23, lid 1, vallende apparatuur en 
systemen, alsmede voor de 
personeelsleden die bij de in de artikelen 
22 en 23 genoemde activiteiten betrokken 
zijn.

Or. en

Motivering

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 
bevat preciezere bepalingen over lekkages en emissies van gereguleerde stoffen. Ten behoeve 
van de consistentie, ter verbetering van de tekstkwaliteit en om over meer waarborgen tegen 
emissies te beschikken, is het beter dezelfde tekst in deze verordening op te nemen.
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Amendement 102
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ondernemingen treffen alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van methylbromide uit fumigatie-
installaties en bij andere werkzaamheden 
waarbĳ methylbromide wordt gebruikt, te 
voorkomen of tot een minimum te 
beperken. De lidstaten stellen de 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast.

2. De ondernemingen treffen alle 
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van methylbromide uit fumigatie-
installaties en bij andere werkzaamheden 
waarbĳ methylbromide wordt gebruikt, te 
voorkomen of tot een minimum te 
beperken. De lidstaten stellen de 
minimumopleidingseisen voor het 
betrokken personeel vast. In het licht van 
een  beoordeling van deze maatregelen 
van de lidstaten  en van technische en 
andere van belang zijnde gegevens kan
de Commissie zo nodig maatregelen 
betreffende de harmonisatie van die 
minimumopleidingseisen vaststellen .

Or. en

Motivering

Voorwaarde voor eenzelfde mate van milieubescherming op het hele grondgebied van de EU.

Amendement 103
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan voorschrijven welke 
technieken of praktijken de ondernemingen 
dienen te gebruiken om lekkage en 
emissies van gereguleerde stoffen te 
voorkomen of tot een minimum te
beperken. 

5. Uiterlijk op 1 januari 2010 schrijft de 
Commissie voor welke technieken,
praktijken of prestatienormen de 
ondernemingen dienen te gebruiken om 
lekkage en emissies van gereguleerde 
stoffen te voorkomen of tot een minimum 
te beperken.

Or. en
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Motivering

Hoewel Verordening 2037/2000 bepaalt dar lekkage en emissie van OAS tot een minimum 
moeten worden beperkt, is hieraan in de praktijk door de exploitanten onvoldoende de hand 
gehouden.  Er is grote behoefte aan technische richtsnoeren voor servicepersoneel dat omgaat 
met koelmiddelen en OAS. De Europese verordening inzake gefluoreerde gassen bevat nuttige 
bepalingen (over preventie van lekkage en emissies) die met de nodige aanpassingen moeten 
worden toegevoegd aan de OAS-verordening. De maatregelen in het kader van de verordening 
F-gassen waren gebaseerd op het Nederlandse STEK-systeem, waarmee het weglekken en de 
uitstoot van koelmidddelen met succes zijn teruggedrongen.  

Amendement 104
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan voorschrijven welke 
technieken of praktijken de ondernemingen 
dienen te gebruiken om lekkage en 
emissies van gereguleerde stoffen te 
voorkomen of tot een minimum te 
beperken.

5. De Commissie dient uiterlijk op 1 
januari 2010 voor te schrijven welke 
technieken of praktijken de ondernemingen 
dienen te gebruiken om lekkage en 
emissies van gereguleerde stoffen te 
voorkomen, tot een minimum te beperken 
en te volgen.

Or. en

Motivering

De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2010. Met het oog op de toepassing 
hebben de ondernemingen de lijst nodig met de technieken of praktijken die zij moeten gebruiken 
om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen, tot een minimum te beperken en 
te volgen. Als deze lijst op EU-niveau beschikbaar is, zal op het hele grondgebied van de EU 
eenzelfde mate van milieubescherming worden gegarandeerd.

Amendement 105
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het licht van relevante 
wetenschappelijke gegevens kan de 
Commissie andere dan reeds gereguleerde 
stoffen in deel B van bijlage II opnemen, 

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

waarvan is vastgesteld dat zij een 
ozonafbrekend vermogen van 0,001 of 
meer en een atmosferische levensduur 
van meer dan 120 dagen bezitten. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Stoffen die de partijen uit hoofde van de 
Besluiten XIII/5, X/8 en IX/24 in het 
kader van het protocol hebben gemeld, 
worden ook in deel B van bijlage II 
opgenomen. 

Or. en

Motivering

Op grond van de Besluiten XIII/5, X/8 en IX/24 bij het protocol hebben de partijen een aantal 
nieuwe stoffen gemeld waarbij de verdenking bestaat dat zij de ozonlaag afbreken. In Besluit 
IX/24 staat dat elke partij het secretariaat in kennis kan stellen van het bestaan van nieuwe 
stoffen die naar zijn mening de ozonlaag kunnen afbreken en waarschijnlijk in substantiële 
hoeveelheden zullen worden geproduceerd, maar niet zijn geregistreerd als gereguleerde stoffen 
uit hoofde van artikel 2 van het protocol. Deze stoffen moeten in bijlage II, deel B, worden 
opgenomen, zodat behoorlijk toezicht mogelijk is op de productie en het gebruik van deze 
stoffen. 

Amendement 106
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van relevante 
wetenschappelijke gegevens kan de 
Commissie andere dan reeds gereguleerde 
stoffen in deel B van bijlage II opnemen, 
waarvan is vastgesteld dat zij een 
ozonafbrekend vermogen van 0,01 of meer 
en een atmosferische levensduur van 
meer dan 60 dagen bezitten. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Motivering

Er bestaan vele gehalogeneerde stoffen met een korte levensduur die een theoretisch 
ozonafbrekend vermogen hebben. In het Protocol van Montreal wordt een feitelijke de minimis-
drempel van 0,01 gehanteerd. Er is aangetoond dat stoffen met een zeer korte atmosferische 
levensduur van minder dan 60 dagen de stratosfeer niet in substantiële hoeveelheden kunnen 
bereiken om een significant, langdurig effect op de ozonlaag te kunnen hebben. Daarom is het 
opportuun een minimumwaarde voor zowel OAS als de atmosferische levensduur vast te stellen.

Amendement 107
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke onderneming verstrekt de 
Commissie en, door middel van een 
afschrift, de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat voor elke gereguleerde 
stof en elke in bijlage II genoemde nieuwe 
stof  jaarlĳks vóór 31 maart de in de 
leden 2 tot en met 5 vermelde gegevens 
over de periode van 1 januari tot en met 31 
december van het voorafgaande jaar .

1. Elke onderneming  verstrekt de 
Commissie en, door middel van een 
afschrift, de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat voor elke gereguleerde 
stof en elke in bijlage II, deel A, genoemde 
nieuwe stof jaarlĳks vóór 31 maart de in de 
leden 2 tot en met 5 vermelde gegevens, 
zoals hieronder omschreven, over de 
periode van 1 januari tot en met 31 
december van het voorafgaande jaar .

Or. en

Motivering

De opneming van bijlage II, deel B, houdt rapportageverplichtingen in voor stoffen waarvoor 
nog niet is overeengekomen dat zij als nieuwe stoffen uit hoofde van het Protocol van Montreal 
moeten worden aangemerkt. In de OEWG28-werkgroep zijn de door de EU voorgestelde 
ontwerpbesluiten over deze stoffen verworpen met als argument dat het Scientific Assessment 
Panel en het TEAP al over een mandaat beschikken voor dergelijke evaluaties. De EU dient zich 
bij de behandeling van nieuwe stoffen te houden aan de procedures van het Protocol van 
Montreal.
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Amendement 108
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) gegevens uit intern toezicht inzake 
emissies en lekkages tijdens het 
productieproces.

Or. en

Motivering

Voor een betere bescherming van het milieu en een gemakkelijker toepassing van artikel 19 van 
deze verordening.

Amendement 109
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) gegevens uit intern toezicht inzake 
emissies en lekkages tijdens de 
vernietiging.

Or. en

Motivering

Voor een betere bescherming van het milieu en een gemakkelijker toepassing van artikel 19 van 
deze verordening.

Amendement 110
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – tabel - rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.

Or. en
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Motivering

Met deze verordening komt de Gemeenschap haar verplichtingen uit het Protocol van Montreal 
na, en verordening en protocol moeten daarom op één lijn liggen. Aangezien de Gemeenschap 
niet beschikt over adequate instrumenten voor de beoordeling van OAS of niet onder het 
protocol vallende stoffen, moet zij vertrouwen op de methodologie waarin het protocol voorziet. 
Van n-propylbromide is door het Scientific Assessment Panel niet vastgesteld dat het een 
significant ozonafbrekend potentieel heeft, maar het zal in het kader van het protocol verder 
worden onderzocht. Voordat de Gemeenschap ten aanzien van dit product iets onderneemt, moet 
n-propylbromide eerst in het kader van het protocol worden beoordeeld. Daarom moet n-
propylbromide hier worden geschrapt. 

Amendement 111
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – tabel - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CF3I   Trifluorjoodmethaan 
(trifluormethyljodide)   0,01 – 0,02

Schrappen.

Or. en

Motivering

Volgens voetnoot 34 zijn deze waarden voor het ozonafbrekend vermogen schattingen op basis 
van de huidige kennis, die periodiek in het licht van besluiten van de partĳen zullen worden 
herzien. Voor CF3I is een dergelijke herziening nu beschikbaar. In een brief aan deEuropese 
Commissie heeft prof dr. Wuebbles, een van de leden van het Scientific Assessment Panel, het 
ozonafbrekend vermogen van CF3I, berekend met behulp van de modernste driedimensionale 
modellen, geschat op 0,0068. De in het Commissievoorstel genoemde bandbreedte is inmiddels 
achterhaald.

Amendement 112
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – tabel - nieuwe rijen

Amendement

C4Cl6 Hexachloorbutadieen 0.07

1,1,1-trichloor-2,2,2-trifluorethaan (of R.113a) 0.65
C10H6BrOCH
3

6-broom-2-methoxynaftaleen (of broom-
methoxy-naftaleen of BMN)

Nog vast te stellen
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CH2ClBr of 
C3H6BrCl

1-broom-3-chloorpropaan Nog vast te stellen

CH2Br2 Dibroommethaan Nog vast te stellen

C2H4Br2 Dibroomethaan Nog vast te stellen
C2H4BrCl Broomchloorethaan Nog vast te stellen

C2H5Br Broomethaan Nog vast te stellen
C3H6Br2 1,3-dibroompropaan Nog vast te stellen

C3H7Br 2-Broompropaan Nog vast te stellen

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrachloor-
hexafluorbutaan

Nog vast te stellen

Or. en

Motivering

Op grond van de Besluiten XIII/5, X/8 en IX/24 bij het protocol hebben de partijen een aantal 
nieuwe stoffen gemeld waarbij de verdenking bestaat dat zij de ozonlaag afbreken. In Besluit 
IX/24 staat dat elke partij het secretariaat in kennis kan stellen van het bestaan van nieuwe 
stoffen die naar zijn mening de ozonlaag kunnen afbreken en waarschijnlijk in substantiële 
hoeveelheden zullen worden geproduceerd, maar niet zijn geregistreerd als gereguleerde stoffen 
uit hoofde van artikel 2 van het protocol. Deze stoffen moeten in bijlage II, deel B, worden 
opgenomen, zodat behoorlijk toezicht mogelijk is op de productie en het gebruik van deze 
stoffen.

Amendement 113
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gebruik van tetrachloorkoolstof bij de 
productie van radioactief gelabelde 
cyanocobalamine;

Schrappen.

Or. en

Motivering

Punt f) van bijlage III is niet in overeenstemming met het Protocol van Montreal, want op grond 
daarvan was het gebruik van deze technische hulpstof alleen in 2005 en 2006 toegestaan; de 
verwijzing moet daarom worden geschrapt. De afwijking gold voor slechts twee jaar om het 
bedrijf dat cyanocobalamine produceert, voldoende tijd te geven om nieuwe procedures voor de 
afvalverwijdering in te voeren.
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Amendement 114
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – tabel – kolom 2 – rij 3 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage A, groep I
Bijlage B
Bijlage C, groep I

Bijlage I, groep I
Bijlage I, groep II, groep IV, groep V
Bijlage I, groep VIII 

Or. en

Motivering

Verduidelijking - de in deze verordening gebruikte nummering moet worden gevolgd, niet de 
nummering in het Protocol van Montreal.

Amendement 115
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Annex VII – table – column 3 – row 3 – heading

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Halonen
(Bijlage A, groep II)

Halonen
Bijlage I, groep III)

Or. en

Motivering

Verduidelijking - de in deze verordening gebruikte nummering moet worden gevolgd, niet de 
nummering in het Protocol van Montreal.
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