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Predlog spremembe 26
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ugotovljeno je, da stalne emisije snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč, ob dosedanjih 
ravneh še naprej povzročajo znatno škodo 
ozonskemu plašču. Obstajajo jasni dokazi 
o manjši obremenitvi ozračja s snovmi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in opaziti je mogoče 
nekaj zgodnjih znakov obnovitve ozonske 
plasti v stratosferi. Ozonska plast pa se po 
napovedih pred sredino 21. stoletja ne bo 
obnovila na raven koncentracije ozona pred 
letom 1980. Povečano sevanje UV-B, ki je 
posledica tanjšanja ozonskega plašča, je 
zato še vedno  resna grožnja zdravju in 
okolju. Zato je treba sprejeti nadaljnje 
učinkovite ukrepe za zaščito zdravja ljudi 
in okolja pred škodljivimi učinki teh emisij 
ter preprečitev, da se ozonska plast obnovi 
še pozneje .

(2) Ugotovljeno je, da stalne emisije snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč, ob dosedanjih 
ravneh še naprej povzročajo znatno škodo 
ozonskemu plašču. Obstajajo jasni dokazi 
o manjši obremenitvi ozračja s snovmi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in opaziti je mogoče 
nekaj zgodnjih znakov obnovitve ozonske
plasti v stratosferi. Ozonska plast pa se po 
napovedih pred sredino 21. stoletja ne bo 
obnovila na raven koncentracije ozona pred 
letom 1980. Povečano sevanje UV-B, ki je 
posledica tanjšanja ozonskega plašča, je 
zato še vedno resna grožnja zdravju in 
okolju. Istočasno imajo te snovi visok 
potencial globalnega segrevanja in so 
dejavniki, ki prispevajo k višanju 
temperature Zemlje. Zato je treba sprejeti 
nadaljnje učinkovite ukrepe za zaščito 
zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi 
učinki teh emisij ter preprečitev, da se 
ozonska plast obnovi še pozneje.

Or. el

Obrazložitev

Poleg kemijskih lastnosti, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, imajo te snovi tudi velik 
potencial globalnega segrevanja, zato se lahko zaradi njih zviša temperatura Zemlje.
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Predlog spremembe 27
Satu Hassi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Številne snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, so toplogredni plini, vendar niso 
zajeti v okvirni konvenciji Združenih 
narodov za podnebne spremembe ter 
njenem kjotskem pro toko lu  zaradi 
domneve, da naj bi se uporaba teh snovi z 
Montrealskim protokolom postopoma 
opustila. Kljub napredku, ki je bil dosežen 
v tem protokolu, je treba opustitev snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč, v Evropski uniji 
in na svetovni ravni še vedno izpeljati do 
konca. Zato je zaželeno, da se povsod, kjer 
so na voljo tehnično dosegljive 
alternative, kar najbolj zmanjša in 
izkorenini proizvodnja in uporaba snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč.

Or. en

Predlog spremembe 28
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog nadomešča predlagano spremembo št. 1.

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

Predlog spremembe 29
Satu Hassi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Glede na Uredbo št. 2032/2003, ki od 
1. septembra 2006 prepoveduje uporabo 
metilbromida kot biocida, in Sklep 
Komisije 2008/753/ES, ki po 18. marcu 
2010 prepoveduje uporabo metilbromida 
kot fotofarmacevtskega sredstva, bi bilo 
treba z 18. marcem 2010 prepovedati tudi 
uporabo metilbromida za karantenske 
ukrepe in predtovorna opravila.

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo številni alternativni karantenski ukrepi in predtovorna opravila za različne 
pokvarljive in trajne proizvode. Te alternative vključujejo alternativne kemične obdelave, 
obdelave z ogljikovim dioksidom, toplotne obdelave idr. Pred desetimi leti je več držav članic 
učinkovito prepovedalo uporabo metilbromida za karantenske ukrepe in predtovorna 
opravila, saj so na voljo alternative – njihove dolgoletne izkušnje kažejo, da je prepoved 
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uresničljiva. Poleg tega bo po Odločbi Komisije 2008/753/ES registracija metilbromida kot 
fitofarmacevtskega sredstva umaknjena od 18. marca 2009, preostale zaloge pa se po 
18. marcu 2010 ne bodo smele več uporabljati. To pomeni, da bi bila uporaba metilbromida 
za karantenske ukrepe in predtovorna opravila po letu 2010 nezakonita.

Predlog spremembe 30
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V skladu z Direktivo Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi ter Direktivo 
1999/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov je treba 
snovi, opredeljene kot snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, ustrezno označiti. Ker se 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in so 
proizvedene za uporabo kot surovina, 
lahko sprostijo v prosti promet v 
Skupnosti, jih je treba razlikovati od snovi, 
ki so proizvedene za druge uporabe, da se 
preprečijo zlorabe surovin za uporabe, ki 
na podlagi Uredbe niso nadzorovane. Poleg 
tega je treba med servisiranjem in 
vzdrževanjem označiti tudi izdelke in 
opremo, ki vsebujejo take snovi ali so od 
njih odvisni, da so končni uporabniki 
obveščeni in da je izvrševanje Uredbe 
lažje.

(18) V skladu z Direktivo Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi ter Direktivo 
1999/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov je treba 
snovi, opredeljene kot snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, ustrezno označiti. Ker se 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč ter so 
proizvedene za uporabo kot surovina, za 
laboratorijske in analitske uporabe ter kot 
predelovalno sredstvo, lahko sprostijo v 
prosti promet v Skupnosti, jih je treba 
razlikovati od snovi, ki so proizvedene za 
druge uporabe, da se preprečijo zlorabe 
surovin za uporabe, ki na podlagi Uredbe 
niso nadzorovane. Poleg tega je treba med 
servisiranjem in vzdrževanjem označiti 
tudi izdelke in opremo, ki vsebujejo take 
snovi ali so od njih odvisni, da so končni 
uporabniki obveščeni in da je izvrševanje 
Uredbe lažje.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje, da bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in so proizvedene za uporabo kot surovina 
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(člen 7), uporabljene drugje, obstaja tudi pri tistih, proizvedenih za laboratorijske in 
analitske uporabe (člen 10) ter uporabe kot predelovalna sredstva (člen 8). Zato je logično, 
da te zahteve po označevanju veljajo tudi za laboratorijske in analitske uporabe ter uporabe 
kot predelovalna sredstva, s čimer bo preprečevanje nezakonite trgovine bolj učinkovito.

Predlog spremembe 31
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. hu

Obrazložitev

Državljanom je treba omogočiti vpogled v rezultate inšpekcijskih pregledov.

Predlog spremembe 32
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Komisija mora biti zlasti pooblaščena 
za določitev oblike in vsebine oznak za 
nadzorovane snovi za uporabo kot 
surovina, spreminjanje Priloge III o 
postopkih, pri katerih se lahko 
nadzorovane snovi uporabljajo kot 
predelovalna sredstva, sprejetje ukrepov za 

(25) Komisija mora biti zlasti pooblaščena 
za določitev oblike in vsebine oznak za 
nadzorovane snovi za uporabo kot 
surovina, za laboratorijske in analitske 
uporabe ter kot predelovalno sredstvo, 
spreminjanje Priloge III o postopkih, pri 
katerih se lahko nadzorovane snovi 
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zmanjšanje dajanja na trg in uporabe 
metilbromida pri karantenskih ukrepih in 
predtovornih opravilih, spreminjanje 
Priloge VI o nujnih uporabah halonov, 
sprejetje dodatnih ukrepov za spremljanje 
in nadzor trgovine, sprejetje zahtev za 
izdelke, proizvedene z nadzorovanimi 
snovmi v državah, ki niso pogodbenice 
Protokola, spreminjanje Priloge VII o 
tehnologijah u n i č e v a n j a ,  določitev 
seznama izdelkov in opreme, za katere 
bosta zajem in poznejše uničenje 
nadzorovanih snovi obvezna, sprejetje 
pogojev za minimalno usposobljenost 
osebja, določitev zahtev za preprečevanje 
emisij in uhajanja nadzorovanih snovi, 
vključitev novih snovi v Prilogo II ter 
spreminjanje obveznosti poročanja za 
države članice in podjetja. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom,
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

uporabljajo kot predelovalna sredstva, 
spreminjanje Priloge VI o nujnih uporabah 
halonov, sprejetje dodatnih ukrepov za 
spremljanje in nadzor trgovine, sprejetje 
zahtev za izdelke, proizvedene z 
nadzorovanimi snovmi v državah, ki niso 
pogodbenice Protokola, spreminjanje 
Priloge VII o tehnologijah uničevanja, 
določitev seznama izdelkov in opreme, za 
katere bosta zajem in poznejše uničenje 
nadzorovanih snovi obvezna, sprejetje 
pogojev za minimalno usposobljenost 
osebja, določitev zahtev za preprečevanje 
emisij in uhajanja nadzorovanih snovi, 
vključitev novih snovi v Prilogo II ter 
spreminjanje obveznosti poročanja za 
države članice in podjetja. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje, da bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in so proizvedene za uporabo kot surovina 
(člen 7), uporabljene drugje, obstaja tudi pri tistih, proizvedenih za laboratorijske in 
analitske uporabe (člen 10) ter uporabe kot predelovalna sredstva (člen 8). Zato je logično, 
da te zahteve po označevanju veljajo tudi za laboratorijske in analitske uporabe ter uporabe 
kot predelovalna sredstva, s čimer bo preprečevanje nezakonite trgovine bolj učinkovito.

Po črtanju člena 12 je treba črtati tudi del, ki se nanaša na metilbromid.



AM\755512SL.doc 9/63 PE416.362v01-00

SL

Predlog spremembe 33
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Komisija mora biti zlasti pooblaščena 
za določitev oblike in vsebine oznak za 
nadzorovane snovi za uporabo kot 
surovina, spreminjanje Priloge III o 
postopkih, pri katerih se lahko 
nadzorovane snovi uporabljajo kot 
predelovalna sredstva, sprejetje ukrepov za 
zmanjšanje dajanja na trg in uporabe 
metilbromida pri karantenskih ukrepih in 
predtovornih opravilih, spreminjanje 
Priloge VI o nujnih uporabah halonov, 
sprejetje dodatnih ukrepov za spremljanje 
in nadzor trgovine, sprejetje zahtev za
izdelke, proizvedene z nadzorovanimi 
snovmi v državah, ki niso pogodbenice 
Protokola, spreminjanje Priloge VII o 
tehnologijah u n i č e v a n j a ,  določitev 
seznama izdelkov in opreme, za katere 
bosta zajem in poznejše uničenje 
nadzorovanih snovi obvezna, sprejetje 
pogojev za minimalno usposobljenost 
osebja, določitev zahtev za preprečevanje 
emisij in uhajanja nadzorovanih snovi, 
vključitev novih snovi v Prilogo II ter 
spreminjanje obveznosti poročanja za 
države članice in podjetja. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(25) Komisija mora biti zlasti pooblaščena 
za določitev oblike in vsebine oznak za 
nadzorovane snovi za uporabo kot 
surovina, spreminjanje Priloge III o 
postopkih, pri katerih se lahko 
nadzorovane snovi uporabljajo kot 
predelovalna sredstva, sprejetje ukrepov za
zmanjšanje dajanja na trg in uporabe 
metilbromida v nujnih primerih, 
spreminjanje Priloge VI o nujnih uporabah 
halonov, sprejetje dodatnih ukrepov za 
spremljanje in nadzor trgovine, sprejetje 
zahtev za izdelke, proizvedene z 
nadzorovanimi snovmi v državah, ki niso 
pogodbenice Protokola, spreminjanje 
Priloge VII o tehnologijah uničevanja, 
določitev seznama izdelkov in opreme, za 
katere bosta zajem in poznejše uničenje 
nadzorovanih snovi obvezna, sprejetje 
pogojev za minimalno usposobljenost 
osebja, določitev zahtev za preprečevanje 
emisij in uhajanja nadzorovanih snovi, 
vključitev novih snovi v Prilogo II ter 
spreminjanje obveznosti poročanja za 
države članice in podjetja. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Odločbo Komisije 2008/753/ES z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi 
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metilbromida v Prilogo I k Direktivi 91/414 EGS bo odobritev metilbromida kot 
fitofarmacevtskega sredstva potekla 18. marca 2009. Smiselno bi bilo prepovedati takšno 
uporabo metilbromida tudi v okviru te direktive. Obstajajo zadovoljive alternative redni 
uporabi metilbromida za karantenske ukrepe in predtovorna opravila.

Predlog spremembe 34
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Direktiva 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih1 in Direktiva Sveta 91/689/EGS 
z dne 12. decembra 1991 o nevarnih 
odpadkih določata ukrepe o uničevanju 
nadzorovanih snovi. V skladu s 
Protokolom se lahko za uničevanje 
nadzorovanih snovi uporabljajo le 
tehnologije, ki jih odobrijo pogodbenice. V 
to uredbo je zato treba vključiti s tem 
povezane sklepe pogodbenic.

(26) Velike količine snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, so še naprej „uskladiščene“ 
v proizvodih in opremi (na primer v 
izolacijskih penah, hladilnih sistemih in 
sistemih za klimatizacijo). Treba bi bilo 
določiti pravni okvir za uničevanje 
nadzorovanih snovi. Direktiva 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in o 
razveljavitvi nekaterih direktiv1 ter
Direktiva Sveta 91/689/EGS z dne 
12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih 
določata ukrepe o uničevanju nadzorovanih 
snovi. Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega 
parlamenta In Sveta z dne 22. julija 2002 
o šestem okoljskem akcijskem programu 
Skupnosti v členu 8(2)(iv) predvideva 
oblikovanje direktive o odpadkih, nastalih 
pri gradnji in rušenju, ki je nujna za 
uničevanje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč 
in se nahajajo v izolacijskih penah. V 
skladu s Protokolom se lahko za 
uničevanje nadzorovanih snovi uporabljajo 
le tehnologije, ki jih odobrijo pogodbenice. 
V to uredbo je zato treba vključiti s tem 
povezane sklepe pogodbenic. 

1 UL L 114, 27.4.2006, str. 9. 1 UL L 312, 22.22.2008, str. 3.

Or. en
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Obrazložitev

Šesti okoljski akcijski program predvideva oblikovanje direktive o odpadkih, nastalih pri 
gradnji in rušenju. Za uničenje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in se nahajajo v izolacijskih 
penah (gre za ogromne količine), je nujno treba sprejeti to direktivo. ES do zdaj ni objavil 
ničesar. Tudi Evropski parlament je Komisijo pozval k temu v svoji resoluciji o tematski 
strategiji o odpadkih z dne 13. februarja 2007 (A6/438/2006).

Predlog spremembe 35
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Komisija mora biti pooblaščena za 
sestavo seznama izdelkov in opreme, za 
katere zajem nadzorovanih snovi ali 
njihovo uničenje brez predhodnega zajema 
velja za tehnično in gospodarsko izvedljivo 
in zato obvezno.

(27) Komisija mora biti pooblaščena za 
sestavo seznama izdelkov in opreme, za 
katere zajem nadzorovanih snovi ali 
njihovo uničenje brez predhodnega zajema 
velja za tehnično in gospodarsko izvedljivo 
in zato obvezno. Komisija mora tudi 
sprejeti akcijski načrt, ki bo zagotavljal 
spodbude za umik teh snovi in njihovo 
nadomestitev z varnejšimi snovmi.

Or. el

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da postaja čim prejšnje zajetje in odstranitev teh snovi vse bolj nujno, bi bilo 
koristno, če bi Komisija pripravila akcijski načrt, ki bi „uporabnikom“ in „proizvajalcem“ 
zagotavljal spodbude za čim hitrejši umik teh snovi in njihovo nadomestitev.

Predlog spremembe 36
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za nadzorovane 
snovi, nove snovi ter izdelke in opremo, ki 

1. Ta uredba se uporablja za nadzorovane 
snovi, nove snovi z dokazanim dejavnikom 
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vsebujejo nadzorovane  snovi  ali so od 
njih odvisni .

škodljivosti za ozon ter izdelke in opremo, 
ki vsebujejo nadzorovane ali nove snovi z 
dokazanim dejavnikom škodljivosti za 
ozon ali so od njih odvisni.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 37
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za
nepomembne količine katere koli snovi iz 
odstavka 1,  ki jo vsebuje kak izdelek ali 
snov in izhaja  iz nenamernega ali 
naključnega nastanka med proizvodnim 
procesom, iz nereagirane surovine ali iz 
uporabe kot predelovalno sredstvo, ki je 
navzoča v kemijskih snoveh kot sled 
nečistoč oziroma se izloča med izdelavo 
ali uporabo izdelka.

2. Ta uredba se ne uporablja za  
nepomembne količine katere koli snovi iz 
odstavka 1, ki jo vsebuje kak izdelek ali 
snov in izhaja iz nenamernega ali 
naključnega nastanka med proizvodnim 
procesom.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo uredbe št. 2037/2000 je treba posodobiti, da bi kar najbolj omejili dejavnosti, ki niso 
vključene v področje uporabe te uredbe. Vejice v drugem odstavku so dvoumne, saj 
namigujejo, da se „nepomembne količine“ morda ne nanašajo na celoten seznam. To 
besedilo bi lahko omogočilo nenadzorovane emisije snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, med 
proizvodnjo izdelkov (npr. pri proizvodnji pene) ali med uporabo izdelka. Besedilo 
prenovljene uredbe mora biti jasnejše, brez dvoumnosti. Odstopanja za surovine, 
predelovalna sredstva itd. so opisana v členih v nadaljevanju uredbe, zato se v členu 1 te 
uporabe ne smejo potencialno izključiti iz področja uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 38
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „proizvodnja“ pomeni količino 
proizvedenih nadzorovanih snovi, tudi 
količino, ki nastane kot stranski proizvod,
zmanjšano za količino, uničeno s 
tehnološkimi postopki, ki jih pogodbenice 
odobrijo. Za „proizvodnjo“ se ne štejejo 
količine, ki so zajete, reciklirane ali 
predelane,

(10) „proizvodnja“ pomeni količino 
proizvedenih nadzorovanih snovi, tudi 
količino, ki nastane kot stranski proizvod,

Or. en

Obrazložitev

V Uredbi št. 2037/2000 je bila uporabljena klasična opredelitev proizvodnje iz protokola, po 
kateri se uničevanje izračuna iz obračunske ravni „proizvodnje“. To ni več primerno, saj je 
večina proizvodnje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ukinjena in je treba zapolniti vrzeli, ki bi 
omogočale novo proizvodnjo ali nadaljevanje stare. Opredelitev ne sme vsebovati uničevanja. 
V nasprotnem primeru bodo podjetja smela nadaljevati s legitimno proizvodnjo snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, če nekaj teh snovi uničijo. To ne bo privedlo do postopne opustitve.

Predlog spremembe 39
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „proizvodnja“ pomeni količino 
proizvedenih nadzorovanih snovi, tudi 
količino, ki nastane kot stranski proizvod,
zmanjšano za količino, uničeno s 
tehnološkimi postopki, ki jih pogodbenice 
odobrijo. Za „proizvodnjo“ se ne štejejo 
količine, ki so zajete, reciklirane ali 
predelane,

(10) „proizvodnja“ pomeni količino 
proizvedenih nadzorovanih snovi, tudi 
količino, ki nastane kot stranski proizvod, 
zmanjšano za količino, uničeno s 
tehnološkimi postopki, ki jih pogodbenice 
odobrijo, in za količino, ki je v celoti 
porabljena kot surovina ali kot 
predelovalno sredstvo pri proizvodnji 
drugih kemikalij. Za „proizvodnjo“ se ne 
štejejo količine, ki so zajete, reciklirane ali 
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predelane,

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev vključuje proizvodnjo za uporabo kot surovina ali predelovalno 
sredstvo, česar Montrealski protokol ne vsebuje. Omejitev proizvodnje v členu 4(2)(a) in (b) 
pa se še vedno nanaša na obračunsko raven proizvodnje v letu 1997. Opredelitev se je 
spremenila tako, da vsebuje uporabo kot surovina, ni pa bila vključena s tem spremenjena 
raven proizvodnje, kar bi privedlo do napačne obračunske ravni proizvodnje. Predlog 
spremembe ponovno uvaja opredelitev iz Uredbe št. 2037/2000.

Predlog spremembe 40
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „dejavnik škodljivosti za ozon“ 
pomeni številko, opredeljeno v Prilogah I 
in II, ki pomeni merilo za možni učinek
vsake nadzorovane ali nove snovi na 
tanjšanje ozonskega plašča,

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 41
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „uporaba“ pomeni uporabo 
nadzorovanih ali novih  snovi v 

(17) „uporaba“ pomeni uporabo 
nadzorovanih ali novih snovi v proizvodnji 
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proizvodnji ali vzdrževanju, zlasti 
ponovnem polnjenju, izdelkov ali opreme 
ali v drugih procesih, ,

ali vzdrževanju, zlasti ponovnem 
polnjenju, izdelkov ali opreme ali v drugih 
procesih, razen kadar se te snovi 
uporabljajo kot surovina ali kot 
predelovalno sredstvo,

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev uporabe zdaj vključuje uporabo kot surivina in predelovalno sredstvo. To je v 
neskladju z rabo teh pojmov po Montrealskem protokolu zaradi česar bi lahko prišlo do težav 
pri poročanju o „porabi“ v okviru protokola. Izvorna opredelitev naj bi se nanašala na 
razpršene uporabe.

Predlog spremembe 42
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) „predelava“ pomeni ponovno 
obdelavo zajetih nadzorovanih snovi, da bi
dosegli določen standard delovanja, 
ustrezen nepredelanemu materialu,

Or. en

Obrazložitev

Predlog nadomešča predlagano spremembo št. 8.

Predlagana opredelitev spremeni pomen predelave glede na pomen v uredbi 2037/2000 in 
Montrealskem protokolu, zaradi česar bi lahko bila količina zajetega materiala omejena. 
Opredelitev iz uredbe 2037/2000 in opredelitev v Montrealskem protokolu zahtevata 
predelavo do določenega standarda delovanja, kar omogoča ustrezen nadzor brez pretiranih 
omejitev.
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Predlog spremembe 43
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) „predtovorna opravila“ pomenijo 
uporabe ali druge karantenske ukrepe, ki se 
uporabljajo do 21 dni pred izvozom, da so 
izpolnjene zahteve, ki jih določi nacionalni 
organ države uvoznice ali izvoznice.

(23) „predtovorna opravila“ pomenijo 
uporabe, ki niso karantenski ukrepi, do 
21 dni pred izvozom za izpolnitev zahtev, 
ki jih določi nacionalni organ države 
uvoznice, ali uradnih zahtev, ki jih je pred 
decembrom 1995 določila država 
izvoznica.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev v uredbi ES ne more biti milejša kot tista v protokolu. Po opredelitvi v protokolu 
glede držav izvoznic veljajo za predtovorna opravila obstoječe zahteve (sklep protokola 
VII/5(b)), se pravi zahteve, ki so bile v veljavi že ob sprejetju sklepa v decembru 1995.

Predlog spremembe 44
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „izdelki in oprema, ki so odvisni od 
nadzorovanih snovi“ pomenijo izdelke in 
opremo, ki ne delujejo brez nadzorovanih 
snovi, razen izdelkov in opreme, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji, obdelavi, 
zajemu, reciklaži, predelavi ali uničevanju 
nadzorovanih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Izdelke in opremo, ki so odvisni od nadzorovanih snovi, je treba opredeliti zaradi jasnosti.
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Predlog spremembe 45
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obračunska raven njegove proizvodnje 
delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v obdobju od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 in v 
vsakem naslednjem dvanajstmesečnem 
obdobju ne presega 3 % obračunske ravni 
njegove proizvodnje delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v letu 1997;

Or. en

Obrazložitev

Majhna proizvodnja delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov v Evropi (s strogimi 
zahtevami glede poročanja in nadzora) za laboratorijske in analitske uporabe se dovoli do 
3. decembra 2019 (v skladu z Montrealskim protokolom, kakor je bil spremenjen leta 2007). 
Vendar je treba znižati obračunsko raven proizvodnje z največ 14 % na največ 3 % 
obračunske ravni proizvodnje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov v letu 1997. V 
nasprotnem primeru bo potrebna količina (ki jo je dovoljeno uporabljati v skladu s 
členom 11) uvožena – verjetno z območij z manj strogo zakonodajo glede zaščite ozonskega 
plašča.

Predlog spremembe 46
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dajanje na trg in uporaba nadzorovanih 
snovi, 1 ki niso  v izdelku, ki ni posoda za 
prevoz ali hranjenje nadzorovane snovi,
se prepove.

1. Dajanje na trg in uporaba nadzorovanih 
snovi se prepove, razen za odstopanja, 
določena drugje v tej uredbi. 

Or. en
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Obrazložitev

To besedilo je zelo težko razumljivo, saj vsebuje dvojno nikalnico („ki niso“ in „ki ni“). Členi 
v nadaljevanju uvajajo odstopanja od te dvojne nikalnice, kar lahko povzroči zmedo in 
različne interpretacije. Zato je treba v tem odstavku izraziti enostavno prepoved, odstopanja 
pa so navedena v nadaljevanju.

Predlog spremembe 47
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepove se dajanje na trg izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali 
so od njih odvisni ; izjema so izdelki in 
oprema, za katere je bila uporaba zadevne 
nadzorovane snovi dovoljena v skladu s 
členom 10 ter členom 11(1), (2) in (4) ali 
členom 13  .

Prepove se dajanje na trg in uporaba
izdelkov in opreme, ki vsebujejo 
nadzorovane snovi ali so od njih odvisni; 
izjema so izdelki in oprema, za katere je 
bila uporaba zadevne nadzorovane snovi 
dovoljena v skladu s členom 10, členom 
11(1), (2) in (4) ali členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili neskončno polnjenje izdelkov ali opreme, iz katerih uhajajo snovi, je treba ta 
člen razširiti tudi na uporabo izdelkov in opreme (kot je opredeljena v členu 3(17)).

Predlog spremembe 48
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo za 
izvoz z dovoljenjem v države pogodbenice 
iz člena 5 Montrealskega protokola za 
uporabe bistvenega pomena.
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Or. en

Obrazložitev

Aktualen izziv je dokončna opustitev klorofluoroogljikovodikov za uporabo v inhalatorjih z 
določenim odmerkom za zdravljenje astme v državah iz člena 5 (države v razvoju). Obstaja 
velika možnost, da se bo klorofluoroogljikovodike visoke farmacevtske kakovosti potrebovalo 
še v omejenem obdobju po letu 2010 zaradi težav pri uvajanju nadomestnih snovi. 

Obstajati mora izjema pri proizvodnji in izvozu klorofluoroogljikovodikov za uporabe 
bistvenega pomena za proizvodnjo inhalatorjev z določenim odmerkom v državah iz člena 5.

Predlog spremembe 49
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo nad 
ravnmi proizvodnje iz člena 4(2), dajejo na 
trg in uporabljajo kot surovina.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg kot surovina, se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Posode, ki 

črtano



PE416.362v01-00 20/63 AM\755512SL.doc

SL

vsebujejo take snovi, morajo biti označene 
z jasno navedbo, da se snovi lahko 
uporabljajo le kot surovina.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi za uporabo kot surovina se ponavadi tovorijo v razsutem stanju, za kar veljajo 
standardni postopki označevanja. Malo verjetno je, da bi takšen tovor bil dan na trg in bi ga 
bilo treba označiti. Tak postopek označevanja je nepotreben.

Predlog spremembe 51
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi obliko in vsebino 
oznake, ki se uporabi. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 25(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi za uporabo kot surovina se ponavadi tovorijo v razsutem stanju, za kar veljajo 
standardni postopki označevanja. Malo verjetno je, da bi takšen tovor bil dan na trg in bi ga 
bilo treba označiti. Tak postopek označevanja je nepotreben.
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Predlog spremembe 52
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg kot surovina, se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Posode, ki 
vsebujejo take snovi, morajo biti označene 
z jasno navedbo, da se snovi lahko 
uporabljajo le kot surovina.

2. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg kot surovina, se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Posode, ki 
vsebujejo take snovi, morajo biti označene 
z jasno navedbo, da se snovi lahko 
uporabljajo le kot surovina. Pristojnim 
organom države članice se navede vsaka 
uporaba snovi kot surovina ter količina in 
kakovost uporabljenih snovi. Na podlagi 
teh podatkov Komisija spremlja vsako 
uporabo v Evropi in podrobnosti objavi na 
internetu.

Or. hu

Obrazložitev

Komisija mora spremljati evropsko trgovino s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč.

Predlog spremembe 53
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Letni pregled odstopanj

Komisija vsako leto pregleda odstopanja 
in izjeme, ter kadar obstajajo tehnično in 
ekonomsko uresničljive alternative, ukine 
odstopanja ali izjeme za posamezne 
uporabe.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določil te uredbe se sprejmejo 
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v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

Or. en

Obrazložitev

Uredba ne določa časovnih omejitev za odstopanja, niti v številnih primerih ne določa 
pogojev za njihov pregled ali ukinitev. Nekatera odstopanja niso bila posodobljena glede na 
sodobno znanje o dosegljivih alternativah; na primer za nekatere uporabe, navedene v 
Prilogi III (predelovalna sredstva) in Prilogi IV (haloni), obstajajo dosegljive alternative. Ta 
uredba mora določiti redni postopek za zmanjšanje iz ukinitev odstopanj v primerih, ko 
obstajajo dosegljive alternative.

Predlog spremembe 54
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo nad 
ravnmi proizvodnje iz člena 4(2), dajejo na 
trg in uporabljajo kot predelovalna 
sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo se doda, da se zagotovi, da umaknitev uporabe kot predelovalno sredstvo iz 
opredelitve proizvodnje (člen 3(10)) ne vpliva na nadzor proizvodnje iz člena 4(2).
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Predlog spremembe 55
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg kot predelovalna sredstva, 
se lahko uporabljajo le za ta namen.

3. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg kot predelovalna sredstva, 
se lahko uporabljajo le za ta namen.

Posode, ki vsebujejo take snovi, so 
označene z jasno navedbo, da se snovi 
lahko uporabljajo le kot predelovalna 
sredstva. Komisija lahko določi obliko in 
vsebino oznake, ki se uporabi. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te uredbe, med drugim z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 25(3).

Or. en

Obrazložitev

Tveganje, da bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in so proizvedene za uporabo kot surovina 
(člen 7), uporabljene drugje, obstaja tudi pri tistih, proizvedenih za laboratorijske in 
analitske uporabe (člen 10) ter uporabe kot predelovalna sredstva (člen 8). Zato je logično, 
da te zahteve po označevanju veljajo tudi za laboratorijske in analitske uporabe ter uporabe 
kot predelovalna sredstva, s čimer bo preprečevanje nezakonite trgovine bolj učinkovito.

Predlog spremembe 56
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Največja količina nadzorovanih snovi, ki 
se lahko uporabijo kot predelovalna 
sredstva v Skupnosti, je 1 083 metričnih 
ton na leto.
Največja količina izpustov nadzorovanih 
snovi pri njihovi uporabi kot predelovalna 
sredstva v Skupnosti je 17 metričnih ton 
na leto.

Glede na nove informacije ali tehnične 
novosti Komisija lahko spremeni 
Prilogo III iz člena 2(8). 

Glede na nove informacije ali tehnične 
novosti Komisija lahko spremeni 
Prilogo IV iz člena 2(8).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlog nadomešča predlagano spremembo št. 12.

Opredelitev predelovalnih sredstev po sklepu X/14 v okviru Montrealskega protokola 
omogoča poročanje o „proizvodnji“ (make-up) ali porabi (consumption) ter njun nadzor.

V tem členu je treba v skladu s sklepi podpisnic Montrealskega protokola omeniti tudi zgornjo 
mejo za predelovalna sredstva v EU.

Predlog spremembe 57
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na nove informacije ali tehnične 
novosti Komisija lahko spremeni
Prilogo III iz člena 2(8).

Glede na nove informacije ali tehnične 
novosti Komisija spremeni Prilogo III iz 
člena 3(8). 
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Or. en

Obrazložitev

Navedba člena je očitno napačna. Seznam predelovalnih sredstev v Prilogi III je ponekod 
tehnično zastarel in ga je treba posodobiti – vsebuje nekatere uporabe, za katere je odbor za 
tehnološko in ekonomsko presojo pri Montrealskem protokolu ugotovil obstoj alternativ 
snovem, ki tanjšajo ozonski plašč.

Predlog spremembe 58
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 5 se lahko 
nadzorovane snovi dajo na trg za uničenje 
v Skupnosti v skladu z zahtevami za 
uničenje iz člena 22(1).

Z odstopanjem od člena 5 se lahko 
nadzorovane snovi ter izdelki in oprema, 
ki vsebujejo nadzorovane snovi, dajo na 
trg za uničenje v Skupnosti v skladu z 
zahtevami za uničenje iz člena 22(1).

Or. en

Obrazložitev

Odstopanje v členu 9 se mora uporabljati tudi za uničevanje izdelkov in opreme, ki vsebujejo 
nadzorovane snovi.

Predlog spremembe 59
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg za laboratorijsko in 
analitsko uporabo bistvenega pomena, se 
lahko uporabljajo le za ta namen.

3. Nadzorovane snovi, ki so proizvedene 
ali dane na trg za laboratorijsko in 
analitsko uporabo bistvenega pomena, se 
lahko uporabljajo le za ta namen ali za 
uničenje v Skupnosti v skladu z zahtevami 
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za uničenje iz člena 22(1).

Or. en

Obrazložitev

Ta člen, kot je bil zapisan, bi lahko preprečil uničenje teh snovi.

Predlog spremembe 60
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Posode, ki vsebujejo take snovi, so 
označene z jasno navedbo, da se snovi 
lahko uporabljajo le za laboratorijske in 
analitske uporabe bistvenega pomena. 
Komisija lahko določi obliko in vsebino 
oznake, ki se uporabi. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 25(3).

Or. en

Obrazložitev

Tveganje, da bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in so proizvedene za uporabo kot surovina 
(člen 7), uporabljene drugje, obstaja tudi pri tistih, proizvedenih za laboratorijske in 
analitske uporabe. Zato je logično, da te zahteve po označevanju veljajo tudi za laboratorijske 
in analitske uporabe, s čimer bo preprečevanje nezakonite trgovine bolj učinkovito.
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Predlog spremembe 61
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka oseba, ki uporablja nadzorovane 
snovi, ki niso delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki, za laboratorijske 
in analitske uporabe bistvenega pomena, se 
mora registrirati pri Komisiji in navesti 
uporabljene snovi, namen, oceno letne 
porabe in dobavitelje teh snovi ter mora v 
primeru sprememb te podatke posodobiti.

4. Vsaka oseba, ki uporablja nadzorovane 
snovi, ki niso delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki, za laboratorijske 
in analitske uporabe bistvenega pomena, se 
mora registrirati pri Komisiji in navesti 
uporabljene snovi, namen, oceno letne 
porabe in dobavitelje teh snovi ter mora v 
primeru sprememb te podatke posodobiti. 
Pristojnim organom države članice se 
navede vsaka uporaba snovi ter količina 
in kakovost uporabljenih snovi. Na 
podlagi teh podatkov Komisija spremlja 
vsako uporabo v Evropi in jo s 
podrobnostmi objavi na internetu.

Or. hu

Obrazložitev

Komisija mora spremljati evropsko trgovino s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč.

Predlog spremembe 62
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka oseba, ki uporablja nadzorovane 
snovi, ki niso delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki, za laboratorijske 
in analitske uporabe bistvenega pomena, se 
mora registrirati pri Komisiji in navesti 
uporabljene snovi, namen, oceno letne 
porabe in dobavitelje teh snovi ter mora v 
primeru sprememb te podatke posodobiti.

4. Vsaka ustanova, ki uporablja 
nadzorovane snovi, ki niso delno 
halogenirani klorofluoroogljikovodiki, za 
laboratorijske in analitske uporabe 
bistvenega pomena, se mora registrirati pri 
Komisiji in navesti uporabljene snovi, 
namen, oceno letne porabe in dobavitelje 
teh snovi ter mora v primeru sprememb te 
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podatke posodobiti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nesorazmernemu upravnemu bremenu, se za laboratorijske in analitske 
uporabe snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, raje registrirajo podjetja kot osebe.

Predlog spremembe 63
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Do roka, določenega v obvestilu, ki ga je 
izdala Komisija, proizvajalci in uvozniki, 
ki nadzorovane snovi dobavljajo osebam iz 
odstavka 4 ali jih uporabljajo zase, 
Komisiji sporočijo, kakšno je predvideno 
povpraševanje za obdobje, določeno v 
obvestilu, pri čemer podrobno navedejo 
vrsto in k o l i č i n e  potrebovanih 
nadzorovanih snovi.

5. Do roka, določenega v obvestilu, ki ga je 
izdala Komisija, proizvajalci in uvozniki, 
ki nadzorovane snovi dobavljajo 
ustanovam iz odstavka 4 ali jih uporabljajo 
zase, Komisiji sporočijo, kakšno je 
predvideno povpraševanje za obdobje, 
določeno v obvestilu, pri čemer podrobno 
navedejo vrsto in količine potrebovanih 
nadzorovanih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nesorazmernemu upravnemu bremenu, se za laboratorijske in analitske 
uporabe snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, raje registrirajo podjetja kot osebe.

Predlog spremembe 64
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupna količina, letno odobrena na podlagi Skupna količina, letno odobrena na podlagi 
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dovoljenj, ne sme presegati 130 %
povprečja izračunane obračunske ravni 
nadzorovanih snovi, ki so jih proizvajalci 
ali uvozniki dali na trg ali namenili za 
lastno uporabo za laboratorijske in 
analitske uporabe bistvenega pomena v 
letih od 2005 do 2008.

dovoljenj, ne sme presegati 100 %
povprečja izračunane obračunske ravni 
nadzorovanih snovi, ki so jih proizvajalci 
ali uvozniki dali na trg ali namenili za 
lastno uporabo za laboratorijske in 
analitske uporabe bistvenega pomena v 
letih od 2005 do 2008.

Or. en

Obrazložitev

Spremeni se predlagana zgornja meja 130 %

Predlog spremembe 65
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi najnižje ravni dodelitve za 
podjetja na podlagi dovoljenj za 
laboratorijske in analitske uporabe, ki so 
jim podeljena za obdobje 2005–2007.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja prejmejo licence za uporabe bistvenega pomena za primer nepredvidenih razmer in 
v večini primerov ne bodo uporabila licenc, saj za laboratorijske analize niso potrebne. 
Predlog spremembe bi sankcioniral tista podjetja, ki v obdobju 2005–2008 niso uporabila 
svojih licenc.

Priporočljivo je določiti najnižjo raven dodelitve, da bi zagotovili, da lahko proizvajačci in 
uvozniki še naprej ponujajo/uporabljajo ustrezne količine, s katerimi bodo zagotovili oskrbo 
za dovoljene uporabe.
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Predlog spremembe 66
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Do 31. decembra 2014 se lahko reciklirani 
delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki uporabijo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in 
izmeničnih sistemov za 
klimatizacijo/toplotno črpalko pod 
pogojem, da so bili iz take opreme zajeti 
na isti lokaciji, kjer je zajeta snov 
uporabljena.

Or. en

Obrazložitev

Predlog nadomešča predlagano spremembo št. 13.

Zaradi doslednosti je treba dodati izmenične sisteme za klimatizacijo in toplotne črpalke, 
kakor je tudi v obstoječi Uredbi št. 2037/2000.

Treba je omogočiti nadzor nad pretokom teh snovi, da bi se lahko preprečila nezakonita 
trgovina. Zato je nujna zahteva, da se snovi reciklirajo ali ponovno uporabijo na isti lokaciji. 
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Predlog spremembe 67
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Do 31. decembra 2014 se lahko reciklirani 
delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki uporabijo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje in klimatizacijo pod 
pogojem, da so bili zajeti v Evropski uniji 
ter da jih je iz katere koli take opreme 
zajelo zadevno podjetje za uporabo v 
kateri koli takšni opremi istega podjetja v 
Evropski uniji. Evidenca obrata bo pravni 
dokaz o izvoru in ponovni uporabi takšnih 
recikliranih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razjasniti, da lahko podjetje, ki je recikliralo delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike iz enega od svojih obratov v EU, uporabi te reciklirane snovi v 
kateri koli svoji hladilni enoti v EU.

Predlog spremembe 68
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metilbromid se lahko uporablja le na 
lokacijah, ki jih odobrijo pristojni organi 
zadevne države članice, in pod pogojem, 
da je metilbromid, ki izhaja iz pošiljke, 
zajet po stopnji najmanj [80 %].

Metilbromid se lahko uporablja le na 
lokacijah, ki jih odobrijo pristojni organi 
zadevne države članice, in pod pogojem, 
da je metilbromid, ki izhaja iz pošiljke, 
zajet po stopnji najmanj [80 %]. Pristojnim 
organom države članice se navede vsaka 
uporaba metilbromida. Na podlagi teh 
podatkov Komisija spremlja vsako 
uporabo v Evropi in jo s podrobnostmi 
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objavi na internetu.

Or. hu

Obrazložitev

Komisija mora spremljati evropsko trgovino z metilbromidom, ki tanjša ozonski plašč.

Predlog spremembe 69
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 5(1) se haloni 
lahko dajejo na trg in uporabljajo za nujne 
uporabe, določene v Prilogi VI.

1. Z odstopanjem od člena 5(1) se zajeti, 
reciklirani in predelani haloni lahko dajejo 
na trg in uporabljajo za nujne uporabe, 
določene v Prilogi VI, pod pogojem, da ti 
haloni izvirajo izključno iz registriranih 
nacionalnih halonskih bank.

Or. en

Obrazložitev

Dajanje na trg se mora nanašati na zajete, predelane ali reciklirane halone, saj se haloni ne 
proizvajajo več. Uvoz in izvoz halonov mora biti dovoljen samo registriranim halonskim 
bankam, kar je v skladu z obstoječo zakonodajo. Prednost tega je, da bo lažje ugotoviti možna 
regionalna neskladja v razpoložljivosti halonov in reagirati nanje ter preprečiti prihodnjo 
proizvodnjo novih halonov. To je v skladu z načeli Montrealskega protokola.

Predlog spremembe 70
Simon Busuttil

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko  pregleda nujne uporabe 
iz Priloge VI ter sprejme spremembe in 

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

spremembe in časovne okvire za postopno 
opuščanje z določitvijo rokov, ob 
upoštevanju razpoložljivosti tehnično in 
ekonomsko izvedljivih nadomestnih snovi 
ali tehnologij, ki so sprejemljive glede na 
okolje in zdravje, zlasti v primeru 
dejavnosti, za katere veljajo stroge zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti 
projektiranja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dejavnosti, kot je letalska industrija, ki morajo spoštovati stroge zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti projektiranja. Vsak pregled bi upošteval razpoložljivost 
nadomestkov, ki dosegajo standarde, določene s temi zahtevami. 

Predlog spremembe 71
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo za 
izvoz z dovoljenjem v države pogodbenice 
iz člena 5 Montrealskega protokola za 
uporabe bistvenega pomena.

Or. en

Obrazložitev

Aktualen izziv je dokončna opustitev klorofluoroogljikov za uporabo v inhalatorjih z 
določenim odmerkom za zdravljenje astme v državah iz člena 5 (države v razvoju). Obstaja 
velika možnost, da se bo klorofluoroogljikovodike visoke farmacevtske kakovosti potrebovalo 
še v omejenem obdobju po letu 2010 zaradi težav pri uvajanju nadomestnih snovi. Obstajati 
mora izjema pri proizvodnji in izvozu klorofluoroogljikovodikov za uporabe bistvenega 
pomena za proizvodnjo inhalatorjev z določenim odmerkom v državah iz člena 5.
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Predlog spremembe 72
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Namen spremembe je poenostaviti besedilo, da bi se izognili nesporazumom in pojasnili, da 
gre v tem členu za izdelke in posamezne snovi. Umaknjena je bila tudi dvojna nikalnica („ki 
niso“ in „ki ni“).

Predlog spremembe 73
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadzorovanih snovi, ki so namenjene za 
uničenje,

(c) nadzorovanih snovi, ki so namenjene za 
uničenje ali za ponovno analizo in 
uničenje,

Or. en

Obrazložitev

Občasno je treba nadzorovane snovi brez specifikacije ponovno uvoziti, da se jih lahko 
ponovno analizira in nato uniči.
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Predlog spremembe 74
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) nadzorovanih snovi, kadar se 
nanašajo na postopek uvoza na 
oplemenitenje, samo če se bodo 
nadzorovane snovi uporabile na 
carinskem ozemlju Skupnosti po sistemu 
odloga, predvidenega v členu 114(2)(a) 
Uredbe (EGS) št. 2913/92, in pod 
pogojem, da so tako dodelani izdelki 
ponovno izvoženi v državo, v kateri 
proizvodnja, poraba ali uvoz te 
nadzorovane snovi niso prepovedani. To 
odobri pristojni organ države članice, v 
kateri bo izveden postopek uvoza na 
oplemenitenje.

Or. en

Obrazložitev

Umaknitev postopka uvoza na oplemenitenje za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike 
ne prinaša nobene okoljske koristi in preprečuje dovoljene trgovske prakse. Nekatera podjetja 
(ne proizvajalci) danes uvažajo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, ki jih 
prepakirajo v manjše posode in nato ponovno izvozijo v številne države pogodbenice iz 
člena 5. Ta praksa omogoča stroškovno učinkovito oskrbo z majhnimi količinami različnih 
hladilnih sredstev in podpira dejavnosti na ozemlju EU. Ta postopek je bil učinkovit za to 
dejavnost v okviru Direktive 2037/2000.

Predlog spremembe 75
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za uvoz iz odstavka 2, razen uvoza za 
začasno hrambo, kakor določa Uredba (ES) 
št. 450/2008, vključno s pretovarjanjem, 

3. Za uvoz iz odstavka 2, uvoz za začasno 
hrambo, kakor določa Uredba (ES) 
št. 450/2008, pretovarjanje, tranzit prek 
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ali za tranzit prek Skupnosti  je treba 
predložiti uvozno dovoljenje. Navedena
dovoljenja izdaja Komisija po preveritvi 
skladnosti s členoma 16 in 20  .

Skupnosti ali za podobne dejavnosti je 
treba predložiti dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Navedene izjeme za začasno hrambo, pretovarjanje in tranzit omogočajo nezakonito trgovino. 
Ti izdelki se ne bodo zabeležili in ne bodo izsledljivi po vstopu v ES, zato jih bo zelo težko 
nadzorovati, če bodo dani na trg ES. Da bi preprečili zlorabe in omogočili zadosten nadzor, 
je treba vse takšne primere licencirati. To ne bo povzročilo velikih količin dodatnega dela, saj 
je pričakovano število transakcij majhno.

Predlog spremembe 76
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za uvoz iz odstavka 2, razen uvoza za 
začasno hrambo, kakor določa Uredba (ES) 
št. 450/2008, vključno s pretovarjanjem, ali 
za tranzit prek Skupnosti  je treba 
predložiti uvozno dovoljenje. Navedena
dovoljenja izdaja Komisija po preveritvi 
skladnosti s členoma 16 in 20  .

3. Za uvoz iz odstavka 2, razen uvoza za 
začasno hrambo za manj kot 30 dni, kakor 
določa Uredba (ES) št. 450/2008, vključno 
s pretovarjanjem, ali za tranzit prek 
Skupnosti je treba predložiti uvozno 
dovoljenje. Navedena dovoljenja izdaja 
Komisija po preveritvi skladnosti s 
členoma 16 in 20 .

Or. en

Obrazložitev

Začasna hramba mora biti omejena. Predlaga se omejitev na 30 dni.
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Predlog spremembe 77
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprostitev nadzorovanih snovi, 
uvoženih iz tretjih držav, v prosti promet v 
Skupnosti veljajo količinske omejitve. 
Komisija določi te omejitve in dodeli 
kvote  podjetjem za obdobje od 1. januarja 
do 1. decembra 2010  in za vsako naslednje 
dvanajstmesečno obdobje v skladu s 
postopkom iz člena 25(2).

1. Za sprostitev nadzorovanih snovi, 
uvoženih iz tretjih držav, v prosti promet v 
Skupnosti veljajo količinske omejitve. Ta 
zahteva velja tudi za izdelke in opremo, ki 
vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, 
ali so od njih odvisni. Komisija določi te 
omejitve in dodeli kvote podjetjem za 
obdobje od 1. januarja do 1. decembra 
2010 in za vsako naslednje 
dvanajstmesečno obdobje v skladu s 
postopkom iz člena 25(2).

Or. en

Obrazložitev

Možnost omejitve količine uvoza mora veljati tudi za izdelke in opremo, ki vsebujejo snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, ali so odvisni od njih, sicer bodo takšni izdelki lahko uvoženi brez 
omejitev, to pa bi spodkopalo napore za zmanjšanje uporabe izdelkov, ki so odvisni od snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč.

Predlog spremembe 78
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b)metilbromid za katero koli od 
naslednjih uporab: 

črtano

(i) uporabe v nujnih primerih iz člena 
12(5), 
(ii) pri karantenskih ukrepih in 

predtovornih opravilih do 31. decembra 
2014 in za katere veljajo količinske 
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omejitve za dajanje na trg iz člena 12(2)  ;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 79
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b)metilbromid za katero koli od 
naslednjih uporab: 

(b) metilbromid za uporabe v nujnih 
primerih iz člena 12, 

(i) uporabe v nujnih primerih iz člena 
12(5),
(ii) pri karantenskih ukrepih in 

predtovornih opravilih do 31. decembra 
2014 in za katere veljajo količinske 
omejitve za dajanje na trg iz člena 12(2)  ;

Or. en

Obrazložitev

Metilbromid daje hitrejše rezultate v primerjavi z alternativami, zato je smiselno dovoliti 
njegovo uporabo v nujnih primerih do 31. decembra 2014 v okviru predpisov iz člena 12(5) 
predloga Komisije. Poleg tega je predlog Komisije strožji od zahtev spremenjenega 
Montrealskega protokola (člen 2H: metilbromid)..
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Predlog spremembe 80
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 81
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) nadzorovanih snovi za zadovoljitev 
uporabe pogodbenic bistvenega pomena;

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora izjema pri proizvodnji in izvozu klorofluoroogljikovodikov za uporabe 
bistvenega pomena za proizvodnjo inhalatorjev z določenim odmerkom v državah iz člena 5. 
Prehod na alternative se v državah v razvoju šele zdaj uresničuje. Obstaja možnost, da se bo 
klorofluoroogljikovodike visoke farmacevtske kakovosti potrebovalo še v omejenem obdobju 
po letu 2010 zaradi težav pri uvajanju nadomestnih snovi. Predlog Komisije pa prepoveduje 
proizvodnjo in izvoz brez ustreznih izjem.
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Predlog spremembe 82
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) nadzorovanih snovi za zadovoljitev 
uporabe pogodbenic bistvenega pomena;

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora izjema pri proizvodnji in izvozu klorofluoroogljikovodikov za uporabe 
bistvenega pomena za proizvodnjo inhalatorjev z določenim odmerkom v državah iz člena 5. 
Prehod na alternative se v državah v razvoju šele zdaj uresničuje. Obstaja velika možnost, da 
se bo klorofluoroogljikovodike visoke farmacevtske kakovosti potrebovalo še v omejenem 
obdobju po letu 2010 zaradi težav pri uvajanju nadomestnih snovi. Predlog Komisije pa 
prepoveduje proizvodnjo in izvoz brez ustreznih izjem.

Predlog spremembe 83
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka (c) – podtočka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) opisom in tarifno oznako KN, kakor je 
opredeljeno v Prilogi IV,

(ii) opisom in tarifno oznako kombinirane 
nomenklature (KN), kakor je opredeljeno 
v Prilogi IV,

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba razvezati okrajšavo.
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Predlog spremembe 84
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v primeru uvoza ali izvoza izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo halon ali delno 
halogenirane klorofluoroogljikovodike ali 
so od njih odvisni:

(d) v primeru uvoza ali izvoza izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi
ali so od njih odvisni:

(i) tip in vrsto opreme, (i) tip in vrsto opreme,
(ii) za artikle, ki se dajo prešteti, število 
enot in količino nadzorovane snovi na 
enoto v metričnih kilogramih,

(ii) za artikle, ki se dajo prešteti, število 
enot in količino nadzorovane snovi na 
enoto v metričnih kilogramih,

(iii) za artikle, ki se ne dajo prešteti, 
skupno neto maso v metričnih kilogramih,

(iii) za artikle, ki se ne dajo prešteti, 
skupno neto maso v metričnih kilogramih,

(iv) skupno količino vsebovanih  halonov 
ali delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v metričnih 
kilogramih  ,

(iv) vrsto in skupno količino vsake 
nadzorovane snovi;

(v) državo/države končnega namembnega 
kraja izdelkov in opreme,

(v) državo/države končnega namembnega 
kraja izdelkov in opreme,

(vi) vrsto nadzorovane snovi (čista, 
predelana ali odpadna),

(vi) vrsto nadzorovane snovi (čista, 
predelana ali odpadna),

(vii) v primeru izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo halone ali so od njih odvisni,
izjavo, da se izvažajo za posebno nujno 
uporabo iz Priloge VI ,

(vii) v primeru izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo halone ali so od njih odvisni, 
izjavo, da se izvažajo za posebno nujno 
uporabo iz Priloge VI,

(viii) v primeru izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike, sklic na 
dovoljenje Komisije iz člena 17(3);

(viii) v primeru izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike ali so od njih 
odvisni, sklic na dovoljenje Komisije iz 
člena 17(3);

Or. en

Obrazložitev

Izvoz nekaterih izdelkov in opreme se lahko nanaša tudi na druge vrste snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, zato je treba besedilo ustrezno prilagoditi.
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Predlog spremembe 85
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Article 18 – paragraph 3 – point d – subpoint vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) vrsto nadzorovane snovi (čista, 
predelana ali odpadna),

(vi) vrsto nadzorovane snovi (čista, 
predelana, reciklirana ali odpadna),

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti – oprema, ki vsebuje halon ali delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike ali je od njih odvisna, lahko deluje s čistimi, predelanimi ali 
recikliranimi spojinami, če pa vsebuje odpadne spojine, se mora uničiti v skladu s členom 22.

Predlog spremembe 86
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme dodatne ukrepe za 
spremljanje ali nadzor nadzorovanih snovi 
ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih 
odvisni, v začasni hrambi, vključno s 
pretovarjanjem, in so v tranzitu na 
carinskem območju Skupnosti ali so 
ponovno izvoženi iz njega, na podlagi 
ocene morebitnega tveganja za nezakonito 
trgovino, povezano s takimi gibanji, z 
upoštevanjem socialno-gospodarskih 
vplivov takih ukrepov. 

Komisija lahko poleg ukrepov, ki so 
zahtevani v Sporočilu 2001/331/ES ali 
opisani v členu 18 te uredbe, sprejme 
dodatne ukrepe za spremljanje ali nadzor 
nadzorovanih snovi ali novih snovi ter 
izdelkov in opreme, ki vsebujejo 
nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v 
začasni hrambi, vključno s pretovarjanjem, 
in so v tranzitu na carinskem območju 
Skupnosti ali so ponovno izvoženi iz njega, 
na podlagi ocene morebitnega tveganja za 
nezakonito trgovino, povezano s takimi 
gibanji, z upoštevanjem socialno-
gospodarskih vplivov takih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti – najprej je treba razjasniti glavne ukrepe, šele nato se lahko navedejo 
dodatni ukrepi.

Predlog spremembe 87
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme dodatne ukrepe za 
spremljanje ali nadzor nadzorovanih snovi 
ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih 
odvisni, v začasni hrambi, vključno s 
pretovarjanjem, in so v tranzitu na 
carinskem območju Skupnosti ali so 
ponovno izvoženi iz njega, na podlagi 
ocene morebitnega tveganja za nezakonito 
trgovino, povezano s takimi gibanji, z 
upoštevanjem socialno-gospodarskih 
vplivov takih ukrepov. 

Komisija lahko sprejme dodatne ukrepe za 
spremljanje ali nadzor nadzorovanih snovi 
ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih 
odvisni, vključno s tistimi, ki so v začasni 
hrambi, v pretovarjanju, v tranzitu na 
carinskem območju Skupnosti ali so 
ponovno izvoženi iz njega ali namenjeni 
drugim dejavnostim, na podlagi ocene 
morebitnega tveganja za nezakonito 
trgovino, povezano s takimi gibanji, z 
upoštevanjem koristi za okolje in socialno-
gospodarskih vplivov takih ukrepov ter 
obstoja dosegljivih alternativ.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe je treba opredeliti širše, da bo omogočeno spopadanje tudi s težavami, ki 
niso navedene v osnutku Komisije. Poleg tega je treba upoštevati okoljske koristi (za ozonski 
plašč, podnebje itd.) in dosegljivost alternativ.
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Predlog spremembe 88
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija da na voljo  seznam izdelkov in 
opreme, ki morda vsebujejo  nadzorovane 
snovi ali so od njih odvisni , in tarifnih 
oznak kombinirane nomenklature kot 
navodilo carinskim organom držav članic.

Komisija da na voljo kot navodilo 
carinskim organom držav članic: 

(a) seznam izdelkov in opreme, ki morda 
vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih 
odvisni, 

(b) seznam snovi, izdelkov, opreme in 
uporab, ki so dovoljene v skladu s to 
uredbo, ter s tem povezane pogoje ali 
zahteve, in 
(c) seznam snovi, izdelkov in opreme, ki 
niso dovoljeni v skladu s to uredbo. 
Na vsakem seznamu so navedene ustrezne 
tarifne oznake kombinirane 
nomenklature.

Or. en

Obrazložitev

Seznam predmetov, ki bi lahko vsebovale snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, je lahko v pomoč, 
vendar cariniki potrebujejo veliko večjo jasnost za učinkovito delo – potrebujejo seznam snovi 
in predmetov, ki so dovoljeni/registrirani (skupaj z ustreznimi zahtevami, kot so licence) ter 
seznam snovi/predmetov, ki niso dovoljeni.

Predlog spremembe 89
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija da na voljo  seznam izdelkov in Komisija do 1. januarja 2010 da na voljo 
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opreme, ki morda vsebujejo  nadzorovane 
snovi ali so od njih odvisni  , in tarifnih
oznak kombinirane nomenklature kot 
navodilo carinskim organom držav članic.

seznam izdelkov in opreme, ki morda 
vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih 
odvisni, in tarifnih oznak kombinirane 
nomenklature kot navodilo carinskim 
organom držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Uredba se začne izvajati 1. januarja 2010. Da bi se lahko izvajala, carinski organi držav 
članic potrebujejo ta seznam.

Predlog spremembe 90
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nadzorovane snovi, vsebovane v opremi 
za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih 
črpalkah, , opremi, ki vsebuje topila , ali
protipožarnih sistemih in gasilnih aparatih, 
se zajemajo za uničenje s tehnologijami, ki 
so jih odobrile pogodbenice  iz Priloge VII
, ali za recikliranje ali predelavo . 

1. Nadzorovane snovi (tudi penilci v 
penah), vsebovane v opremi za hlajenje, 
klimatizacijo in toplotnih črpalkah, opremi, 
ki vsebuje topila, ali protipožarnih sistemih 
in gasilnih aparatih, se med servisiranjem 
in vzdrževanjem opreme ali preden se 
oprema razstavi ali odstrani,  zajemajo za 
uničenje s tehnologijami, ki so jih odobrile 
pogodbenice iz Priloge VII. Nadzorovane 
snovi, ki se jih v skladu s to uredbo sme 
uporabljati za uporabe bistvenega pomena 
ali v nujnih primerih, se lahko reciklirajo 
ali predelajo; vse druge nadzorovane 
snovi se uničijo.
Komisija sestavi prilogo tej uredbi s 
standardi delovanja, v katerih določi 
raven zajema snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, za vsako kategorijo izdelkov in 
opreme ter standarde nadzora, ki odražajo 
najboljše okoljske prakse.

Or. en
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Obrazložitev

Pena v hladilnikih pogosto vsebuje večje količine snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, kot hladilna 
sredstva v hladilnikih. V skladu z uredbo št. 2037/2000 naj bi upravljavci iz pene zajeli snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč (penilci), vendar nekatere države članice še ne izvajajo te zahteve. 
To je treba jasno navesti kot zahtevo. Recikliranje in zajem rabljenih snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, je treba dovoliti samo v primerih, ko bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, 
porabljene za dovoljene uporabe (tj. uporabe bistvenega pomena in v nujnih primerih, ki jih 
dovoljuje ta uredba). namen te uredbe je ukinitev uporab nebistvenega pomena snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč. Čeprav uredba št. 2037/2000 zahteva zajem snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, je raven zajema v praksi v nekaterih obratih nesprejemljivo nizka (npr. nekaterih 
obratih za recikliranje hladilnikov); obstajajo tudi velike, tehnično neutemeljene razlike v 
učinkovitosti delovanja obratov po vsej EU. S standardi učinkovitosti delovanja je treba 
natančno določiti delež zajema snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, iz različnih vrst izdelkov in 
opreme ter minimalne standarde tehničnega nadzora. 

Predlog spremembe 91
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nadzorovane snovi, vsebovane v opremi 
za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih 
črpalkah, , opremi, ki vsebuje topila , ali
protipožarnih sistemih in gasilnih aparatih, 
se zajemajo za uničenje s tehnologijami, ki 
so jih odobrile pogodbenice  iz Priloge VII
, ali za recikliranje ali predelavo . 

1. Nadzorovane snovi, vsebovane v opremi 
za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih 
črpalkah, opremi, ki vsebuje topila, ali 
protipožarnih sistemih in gasilnih aparatih, 
od vseh vrst uporabnikov, vključno z 
gospodinjstvi, se med servisiranjem in 
vzdrževanjem opreme ali preden se oprema 
razstavi ali odstrani,  zajemajo za uničenje 
s tehnologijami, ki so jih odobrile 
pogodbenice iz Priloge VII.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se doda, da določba velja tudi za gospodinjsko opremo.
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Predlog spremembe 92
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki v posodah, ki se 
uporabljajo za prevoz ali shranjevanje teh 
snovi, ki so bile dane na trg in se ne smejo 
več uporabljati, se zajamejo. Delno 
halogenirani klorofluoroogljikovodiki se 
lahko izvozijo v skladu s členoma 17 in 18 
ali uničijo z uporabo tehnologij iz prvega 
pododstavka. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 15(1) določa, da „proizvod“ vključuje posode, ki se uporabljajo za prevoz ali 
shranjevanje teh snovi. Predlog člena 22(3) bi preprečil, da se delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki v posodah iz trga izvozijo. Izvoz čistih ali zajetih delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov je dovoljen v skladu s členom 17(2)(g); pomembno 
je, da se spodbuja vračanje posod, ki so že dane na trg.

Predlog spremembe 93
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki v posodah, ki se 
uporabljajo za prevoz ali shranjevanje teh 
snovi, ki so bile dane na trg in se ne smejo 
več uporabljati, se zajamejo. Delno 
halogenirani klorofluoroogljikovodiki se 
lahko izvozijo v skladu s členoma 17 in 18 
ali uničijo z uporabo tehnologij iz prvega 
pododstavka.
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Or. en

Obrazložitev

Člen 15(1) določa, da „proizvod“ vključuje posode, ki se uporabljajo za prevoz ali 
shranjevanje teh snovi. Predlog člena 22(3) bi preprečil, da se delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki v posodah iz trga izvozijo. Izvoz čistih ali zajetih delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov je dovoljen v skladu s členom 17(2)(g); pomembno 
je, da se spodbuja vračanje posod, ki so že dane na trg.

Predlog spremembe 94
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sestavi Prilogo k tej uredbi s 
seznamom izdelkov in opreme, za katere 
sta zajetje ali uničenje brez predhodnega 
zajetja tehnično in gospodarsko izvedljiva, 
pri čemer po potrebi podrobno določi 
tehnologije, ki se uporabijo, če je to 
potrebno. 

Komisija do 1. januarja 2011 sestavi 
Prilogo k tej uredbi s seznamom izdelkov 
in opreme, za katere sta zajetje ali uničenje 
brez predhodnega zajetja tehnično in 
gospodarsko izvedljiva, pri čemer po 
potrebi podrobno določi tehnologije, ki se 
uporabijo.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi, da se v bankah shranjene spojine zajamejo. D bi to zagotovili, 
se izvedbenim ukrepom dodajo datumi.

Predlog spremembe 95
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sestavi Prilogo k tej uredbi s 
seznamom izdelkov in opreme, za katere 

Komisija do 1. januarja 2010 sestavi 
Prilogo k tej uredbi s seznamom izdelkov 
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sta zajetje ali uničenje brez predhodnega 
zajetja tehnično in gospodarsko izvedljiva, 
pri čemer po potrebi podrobno določi 
tehnologije, ki se uporabijo, če je to 
potrebno. 

in opreme, za katere sta zajetje ali uničenje 
brez predhodnega zajetja tehnično in 
gospodarsko izvedljiva, pri čemer 
podrobno določi tehnologije, ki se 
uporabijo.

Or. en

Obrazložitev

Uredba se začne izvajati 1. januarja 2010. Da bi se lahko izvajala, podjetja potrebujejo ta 
seznam. Da bi zagotovili isto raven varovanja okolja med zajemom ali uničenjem brez 
predhodnega zajema, se morajo po vsem ozemlju EU uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije.

Predlog spremembe 96
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sestavi Prilogo k tej uredbi s 
seznamom izdelkov in opreme, za katere 
sta zajetje ali uničenje brez predhodnega 
zajetja tehnično in gospodarsko izvedljiva, 
pri čemer po potrebi podrobno določi 
tehnologije, ki se uporabijo, če je to 
potrebno. 

Komisija sestavi Prilogo k tej uredbi s 
seznamom izdelkov in opreme, za katere 
sta zajetje ali uničenje brez predhodnega 
zajetja tehnično in gospodarsko izvedljiva, 
pri čemer po potrebi podrobno določi 
tehnologije, ki se uporabijo. Vsak predlogu 
za sestavo takšne priloge pospremi in 
utemelji s celostno ekonomsko oceno 
stroškov in koristi za vse države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 1. januarja 2011sprejme tudi 
akcijski načrt, ki bo zagotavljal spodbude 
za umik zadevnih snovi in njihovo 
nadomestitev z varnejšimi snovmi.

Or. el

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da postaja čim prejšnje zajetje in odstranitev teh snovi vse bolj nujno, bi bilo 
koristno, če bi Komisija pripravila akcijski načrt, ki bi „uporabnikom“ in „proizvajalcem“ 
zagotavljal spodbude za čim hitrejši umik teh snovi in njihovo nadomestitev.

Predlog spremembe 98
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pri pripravi predloga za to 
prilogo posvetuje z državami članicami in 
vsemi zainteresiranimi stranmi glede 
izdelkov in opreme, ki naj bodo navedeni.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi, da se v bankah shranjene spojine zajamejo.
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Predlog spremembe 99
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pri pripravi predloga za to 
prilogo posvetuje z državami članicami in 
vsemi zainteresiranimi stranmi glede 
izdelkov in opreme, ki naj bodo navedeni, 
tehnične in ekonomske dosegljivosti 
zajema ali uničenja brez predhodnega 
zajema ter tehnologij, ki naj se uporabijo, 
za vsak navedeni izdelek in opremo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na različne možnosti držav članic ter tehnične in ekonomske izzive učinkovite 
obravnave bank snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, mora Komisija uradno pozvati vse izkušene 
in strokovne zainteresirane strani k sodelovanju pri pripravi nove priloge, vključno z 
državami članicami, industrijo in nevladnimi organizacijami.

Predlog spremembe 100
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države 
članice sprejele, in lahko  glede na to 
ovrednotenje ter tehnične in druge ustrezne 
informacije po potrebi sprejme  ukrepe v 
zvezi s temi pogoji za minimalne standarde 
usposobljenosti. 

Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države 
članice sprejele. Posebno pozornost 
nameni izolacijskim penam v zgradbah in 
v povezavi z zakonodajo o odpadkih.
Komisija do 1. januarja 2011 sprejme  
ukrepe v zvezi s temi pogoji za minimalne 
standarde usposobljenosti.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi, da se v bankah shranjene spojine zajamejo. D bi to zagotovili, 
se izvedbenim ukrepom dodajo datumi. Posebno pozornost je treba nameniti izolacijski peni v 
zgradbah, ki jo je treba obravnavati tudi v prihodnji direktivi o odpadkih, nastalih pri gradnji 
in rušenju.

Predlog spremembe 101
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uhajanje in emisije  nadzorovanih snovi Omejitev emisij
1. Podjetja  sprejmejo vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečitev in čim 
večje zmanjšanje uhajanja nadzorovanih 
snovi, ki se uporabljajo kot surovine in 
predelovalna sredstva. Še posebno se 
vsako leto zaradi uhajanja pregleda 
stacionarna oprema, polnjena s hladilno 
tekočino, ki presega 3 kg. 

1. Upravljavci naslednjih nepremičnih 
naprav: opreme za hlajenje, klimatizacijo 
in toplotne črpalke, vključno z njihovimi 
tokokrogi, opreme, ki vsebuje topila , ali 
protipožarnih sistemov in gasilnih 
aparatov, ki vsebujejo nadzorovane snovi 
iz Priloge I, z vsemi tehnično dosegljivimi 
ukrepi, ki ne pomenijo nesorazmernih 
stroškov:

Države članice določijo pogoje za 
minimalno usposobljenost osebja, ki pri 
tem sodeluje. Glede na ovrednotenje teh 
ukrepov , ki so jih sprejele države članice,
ter tehničnih in drugih ustreznih 
informacij Komisija lahko sprejme
ukrepe v zvezi z uskladitvijo navedenih
minimalnih standardov usposobljenosti. 

(a) preprečujejo uhajanje teh plinov ter

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 25(3).

(b) čim prej popravijo vsako odkrito 
uhajanje.

2. Podjetja sprejmejo vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečevanje in 
čim večje zmanjšanje uhajanja 
metilbromida iz naprav za zaplinjevanje 
ter pri drugih postopkih, pri katerih se 
uporablja metilbromid. Države članice 
določijo pogoje za minimalno 

2. Upravljavci naprav iz prvega odstavka 
zagotovijo, da osebje s spričevalom, ki 
izpolnjuje minimalne zahteve iz člena 5 
uredbe ES št. 842/2006, ali imajo podobno 
kvalifikacijo, pregleda aplikacije zaradi 
uhajanja, in sicer po naslednjem 
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usposobljenost osebja, ki pri tem sodeluje. časovnem razporedu:
3. Podjetja  sprejmejo vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečitev in čim 
večje zmanjšanje uhajanja in emisij
nadzorovanih snovi, ki se uporabljajo kot 
surovine in predelovalna sredstva.

(a) naprave, ki vsebujejo 3 kg 
nadzorovanih snovi ali več, se pregleda 
zaradi uhajanja vsaj enkrat vsakih 
12 mesecev; to ne velja za opremo s 
hermetično zaprtim sistemom, ki je 
označena kot taka in vsebuje manj kot 
6 kg nadzorovanih snovi;

4. Podjetja  sprejmejo vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečitev in čim 
večje zmanjšanje uhajanja in emisij
nadzorovanih snovi, ki nenamerno 
nastanejo med proizvodnjo drugih 
kemikalij.

(b) naprave, ki vsebujejo 30 kg 
nadzorovanih snovi ali več, se pregleda 
zaradi uhajanja vsaj enkrat vsakih šest 
mesecev;

5. Komisija lahko določi tehnologije ali 
prakse, s katerimi bi podjetja preprečila in 
čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije 
nadzorovanih snovi. 

(c) naprave, ki vsebujejo 300 kg 
nadzorovanih snovi ali več, se pregleda 
zaradi uhajanja vsaj enkrat vsake tri 
mesece.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 25(3).

V roku enega meseca po popravilu 
uhajanja se opremo in sisteme ponovno 
pregleda zaradi uhajanja, da se zagotovi 
učinkovitost popravila.

V tem odstavku „pregledati zaradi 
uhajanja“ pomeni odkrivati uhajanje na 
opremi ali sistemu z uporabo neposrednih 
ali posrednih merilnih metod s posebnim 
poudarkom na tistih delih opreme ali
sistema, pri katerih se lahko uhajanje 
najverjetneje pojavi. Neposredne in 
posredne merilne metode za merjenje 
uhajanja so določene v standardnih 
zahtevah glede pregledov iz odstavka 7.
3. Če je nameščen ustrezen in pravilno 
delujoč sistem za odkrivanje uhajanja, se 
pogostnost pregledov, ki se zahteva v 
skladu z odstavkom 2(b) in (c), prepolovi.
4. Pri protipožarnih sistemih, za katere se 
uporablja obstoječa ureditev pregledov po 
standardu ISO 14520, lahko ti pregledi 
izpolnjujejo tudi zahteve te uredbe, če so 
vsaj tako pogosti, kot jih predvideva ta 
uredba.
5. Upravljavci naprav iz prvega odstavka, 
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ki vsebujejo 3 kg nadzorovanih snovi ali 
več, vodijo evidenco o količini in vrsti 
uporabljenih nadzorovanih snovi, o 
vsakršnih dodanih količinah in o količini, 
zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in 
končnim odstranjenjem. Upravljavci 
vodijo tudi evidenco o drugih pomembnih 
podatkih, med katere spadajo ime podjetja 
ali osebe, ki je opravila servis ali 
vzdrževalna dela, ter datumi in rezultati 
pregledov, opravljenih v skladu z odstavki 
2, 3 in 4, ter specifični podatki o ločeni 
nepremični opremi za naprave iz odstavka 
2(b) in (c). Na zahtevo so ti zapiski na 
voljo pristojnemu organu in Komisiji.
6. Komisija do 1. januarja 2011 v skladu s 
postopkom iz člena 25(3) določi 
standardne zahteve za preglede zaradi 
uhajanja vsake od aplikacij iz prvega 
odstavka tega člena.
7. Komisija lahko na podlagi podatkov, 
prejetih od držav članic, in po 
posvetovanju z zadevnimi sektorji, določi 
minimalne zahteve in pogoje za vzajemno 
priznavanje programov usposabljanja in 
spričeval v skladu s postopkom iz 
člena 25(3) za ustrezno osebje, ki je 
vključeno v namestitev, vzdrževanje ali 
servisiranje opreme in sistemov iz 
člena 3(1), ter za osebje, ki je vključeno v 
dejavnosti iz členov 22 in 23.

Or. en

Obrazložitev

Člen 3 uredbe ES št. 842/2006 o fluoriranih plinih vsebuje natančnejše določbe v zvezi z 
uhajanji in emisijami nadzorovanih snovi. Zaradi doslednosti, višje kakovosti besedila in 
večjega števila varoval pred emisijami je bolje vključiti isto besedilo v tej uredbi.
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Predlog spremembe 102
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja sprejmejo  vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečevanje in 
čim večje zmanjšanje uhajanja 
metilbromida iz naprav za zaplinjevanje ter 
pri drugih postopkih, pri katerih se
uporablja metilbromid. Države članice 
določijo pogoje za minimalno 
usposobljenost osebja, ki pri tem sodeluje.

2. Podjetja sprejmejo vse izvedljive 
previdnostne ukrepe za preprečevanje in 
čim večje zmanjšanje uhajanja 
metilbromida iz naprav za zaplinjevanje ter 
pri drugih postopkih, pri katerih se 
uporablja metilbromid. Države članice 
določijo pogoje za minimalno 
usposobljenost osebja, ki pri tem sodeluje. 
Glede na ovrednotenje teh ukrepov, ki jih 
sprejmejo države članice, ter tehničnih in 
drugih ustreznih informacij Komisija 
lahko sprejme ukrepe v zvezi z uskladitvijo 
navedenih minimalnih standardov 
usposobljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Predpogoj za zagotovitev enake stopnje varovanja okolja na celotnem ozemlju EU.

Predlog spremembe 103
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko določi tehnologije ali 
prakse, s katerimi bi podjetja preprečila in 
čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije 
nadzorovanih snovi. 

5. Komisija do 1. januarja 2010 določi 
tehnologije ali prakse ali standarde 
delovanja, s katerimi bi podjetja preprečila 
in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije 
nadzorovanih snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav se v Uredbi št. 2037/2000 zahteva, da se uhajanje in emisije snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, čim bolj zmanjšajo, upravljavci tega v praksi ne izvajajo ustrezno. Nujno potrebne so 
tehnične smernice za ponudnike storitev, ki vključujejo hladilne snovi, ter za vse druge, ki 
poslujejo s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč. V uredbi ES o fluoriranih toplogrednih plinih je 
koristno besedilo (ki zadeva preprečevanje uhajanja in emisij), ki bi ga bilo z ustreznimi 
prilagoditvami treba dodati v novo uredbo o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč. Ukrepi iz 
uredbe o fluoriranih toplogrednih plinih temeljijo na nizozemskem sistemu STEK, ki je 
uspešno zmanjšal uhajanje in emisije hladilnih snovi. 

Predlog spremembe 104
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko določi tehnologije ali 
prakse, s katerimi bi podjetja preprečila in
čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije 
nadzorovanih snovi.

5. Komisija do 1. januarja 2010 določi 
tehnologije ali prakse, s katerimi bi 
podjetja preprečila, čim bolj zmanjšala in 
spremljala uhajanje in emisije 
nadzorovanih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Uredba se začne izvajati 1. januarja 2010. Za njeno izvajanje potrebujejo podjetja seznam 
tehnologij ali praks, s katerimi bi preprečila, čim bolj zmanjšala in spremljala uhajanje in 
emisije nadzorovanih snovi. Dostopnost tega seznama na ravni EU bo zagotovila enako 
stopnjo varovanja okolja na celotnem ozemlju EU.

Predlog spremembe 105
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Glede na zadevne znanstvene podatke 
lahko Komisija v del B Priloge II vključi 

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

vse snovi, ki niso nadzorovane snovi, 
vendar je zanje ugotovljeno, da imajo 
dejavnik škodljivosti za ozon 0,001 ali več 
in življenjsko dobo v atmosferi več kot 120 
dni. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določil te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3). Snovi, o katerih 
v skladu s Sklepi XIII/5, X/8 in IX/24 
Protokola poročajo pogodbenice, se 
dodajo tudi v Prilogo II, del B.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s Sklepi XIII/5, X/8 in IX/24 Montrealskega protokola so pogodbenice poročale o 
številnih novih snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, in o snoveh, za katere se sumi, da tanjšajo 
ozonski plašč. Sklep IX/24 pravi, da lahko katera koli pogodbenica obvesti sekretariat o 
obstoju novih snovi, za katere meni, da majo potencial za tanjšanje ozonskega plašča, njihova 
proizvodnja pa je verjetno znatna, in ki v členu 2 Protokola niso naštete med nadzorovanimi 
snovmi. Te snovi bi bilo treba dodati v Prilogo II, del B, da bi se njihova proizvodnja in 
uporaba lahko ustrezno spremljali. 

Predlog spremembe 106
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Glede na zadevne znanstvene podatke 
lahko Komisija v del B Priloge II vključi 
vse snovi, ki niso nadzorovane snovi, 
vendar je zanje ugotovljeno, da imajo 
dejavnik škodljivosti za ozon 0,01 ali več 
in življenjsko dobo v atmosferi več kot 60 
dni. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določil te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja veliko halogeniranih kratkoživih snovi, ki imajo teoretično dejavnik škodljivosti za 
ozon. V Montrealskem protokolu se uporablja 0,01 kot de facto de minimis prag. Izkazalo se 
je, da zelo kratkožive snovi, ki imajo življenjsko dobo v atmosferi krajšo od 60 dni, ne morejo 
doseči stratosfere v količinah, ki bi bistveno in dolgotrajno vplivale na ozonski plašč. Zato je 
primerno določiti najnižje vrednosti za dejavnik škodljivosti za ozon in za življenjsko dobo v 
atmosferi.

Predlog spremembe 107
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsako podjetje  vsako leto do 31. marca 
sporoči Komisiji podatke iz odstavkov 2 do 
5  za vsako nadzorovano snov in vsako 
novo snov iz seznama v Prilogi II  za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra 
preteklega leta in pošlje kopijo pristojnemu 
organu zadevne države članice.

1. Vsako podjetje vsako leto do 31. marca 
sporoči Komisiji podatke iz odstavkov 2 do 
5, kot je opredeljeno v nadaljevanju, za 
vsako nadzorovano snov in vsako novo 
snov iz seznama v Prilogi II, del A za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra 
preteklega leta in pošlje kopijo pristojnemu 
organu zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev Priloge II, del B obvezuje k poročanju o zahtevah za snovi, za katere še ni 
dogovora, da se jih opredeli kot nove snovi v skladu z Montrealskim protokolom. EU je na 28. 
srečanju odprte delovne skupine predlagala osnutke sklepov o teh snoveh, ki pa so bili 
zavrnjeni, ker je naloga za pripravo teh pregledov že poverjena znanstvenemu odboru za 
presojo in odboru za znanstveno presojo in odboru za tehnološko in ekonomsko presojo. Pri 
obravnavi novih snovi bi se EU morala držati postopkov iz Montrealskega protokola.
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Predlog spremembe 108
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) podatke o notranjem spremljanju za 
emisije in uhajanje, do katerih je prišlo 
med postopkom proizvodnje.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev boljšega varovanja okolja in lažje izvajanje člena 19 te uredbe.

Predlog spremembe 109
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 5 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podatke o notranjem spremljanju za 
emisije in uhajanje, do katerih je prišlo 
med uničenjem.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev boljšega varovanja okolja in lažje izvajanje člena 19 te uredbe.
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Predlog spremembe 110
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga II – del B – tabela – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba uveljavlja obveznosti Skupnosti v okviru Montrealskega protokola in mora zato biti 
usklajena s tem protokolom. Ker Skupnost nima primernih instrumentov za presojo dejavnika 
škodljivosti za ozon pri snoveh, ki jih protokol ne vključuje, mora uporabiti metodologije, ki 
jih določa protokol. Odbor za znanstveno presojo pri n-propil bromidu ni ugotovil bistvenega 
dejavnika škodljivosti za ozon, vendar bo v skladu s protokolom še nadalje raziskan. Najprej 
je potrebna presoja protokola o n-propil bromidu, šele nato lahko Skupnost ukrepa v zvezi s 
to snovjo. Zato je treba n-propil bromid črtati iz tega dela.

Predlog spremembe 111
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga II – del B – tabela – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

CF3I trifluorojodometan (trifluorometil 
jodid) 0,01 – 0,02

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opombo 34 so navedeni dejavniki škodljivosti (ODP) za ozon ocene, ki temeljijo na 
obstoječem znanju ter bodo redno pregledovane in revidirane glede na sklepe, ki jih bodo 
pogodbenice sprejele. Za CF3I tak pregled obstaja. V pismu, naslovljenemu na Evropsko 
komisijo, je prof. dr. Wuebbles, član znanstvenega odbora za presojo, s pomočjo 
najsodobnejšega tridimenzionalnega modeliranja ocenil dejavnik škodljivosti za ozon na 
0,0068. Dejavnik, ki ga navaja predlog Komisije je sedaj zastarel.
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Predlog spremembe 112
Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga II – del B – tabela – nove vrstice

Predlog spremembe

C4Cl6 heksaklorobutadien 0.07
1,1,1-trikloro-2,2,2-trifluoroetan (ali R.113a) 0.65

C10H6BrOC
H3

6-bromo-2-metoksinaftalen (ali bromo-
metoksi-naftalen ali BMN)

potrebno določiti

CH2ClBr ali
C3H6BrCl

1-bromo-3-kloropropan potrebno določiti

CH2Br2 dibromometan potrebno določiti
C2H4Br2 dibromoetan potrebno določiti

C2H4BrCl bromokloroetan potrebno določiti
C2H5Br bromoetan potrebno določiti

C3H6Br2 1,3-dibromopropan potrebno določiti

C3H7Br 2-bromopropan potrebno določiti
C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrakloro
heksafluorobutan

potrebno določiti

Or. en

Obrazložitev

V skladu s Sklepi XIII/5, X/8 in IX/24 Montrealskega protokola so pogodbenice poročale o 
številnih novih snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, in o snoveh, za katere se sumi, da tanjšajo 
ozonski plašč. Sklep IX/24 pravi, da lahko katera koli pogodbenica obvesti sekretariat o 
obstoju novih snovi, za katere meni, da majo potencial za tanjšanje ozonskega plašča, njihova 
proizvodnja pa je verjetno znatna, in ki v členu 2 Protokola niso naštete med nadzorovanimi 
snovmi. Te snovi bi bilo treba dodati v Prilogo II, del B, da bi se njihova proizvodnja in 
uporaba lahko ustrezno spremljali.
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Predlog spremembe 113
Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga III – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) uporaba ogljikovega tetraklorida v 
proizvodnji radioaktivno označenega 
cianokobalamina;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Točka (f) Priloge III ni skladna z Montrealskim protokolom, ki je dovoljeval uporabo tega 
predelovalnega sredstva zgolj za leti 2005–2006, zato bi bilo sklicevanje nanj treba črtati.
Odstopanje je bilo dovoljeno zgolj za dve leti, da so imele družbe, ki proizvajajo 
cianokobalamin, dovolj časa za vzpostavitev novih postopkov za odstranjevanje odpadkov.

Predlog spremembe 114
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Priloga VII – tabela – stolpec 2 – vrstica 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga A, sk. I
Priloga B
Priloga C, sk. I

Priloga I, sk. I
Priloga I, sk. II, sk. IV, sk. V
Priloga I, sk. VIII 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba upoštevati naštevanje, uvedeno s to uredbo, namesto naštevanja iz 
Montrealskega protokola.
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Predlog spremembe 115
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe
Priloga VII – tabela – stolpec 3 – vrstica 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

halon
(Priloga A, sk. II)

halon
(Priloga I, sk. III)

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba upoštevati naštevanje, uvedeno s to uredbo, namesto naštevanja iz 
Montrealskega protokola.
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