
PR\753508HU.doc PE415.331v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0165(COD)

20.11.2008

***I
JELENTÉSTERVEZET
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Johannes Blokland

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 2/32 PR\753508HU.doc

HU
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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0505)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 133. cikkére és 175. 
cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0297/2008),

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak küldött 2008. ...-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított és az 
alábbiakban módosított formában (a Jogi Bizottság által jóváhagyott technikai 
módosításokkal együtt);

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy a helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2037/2000/EK rendelet értelmében a 
klórfluor-szénhidrogének, egyéb teljesen 
halogénezett klórfluor-szénhidrogének, 
halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-
triklóretán, a hidrobrómfluor-
szénhidrogének, a bróm-klór-metán és a 
metil-bromid  gyártását és forgalmazását
megszüntették. 

(8) A 2037/2000/EK rendelet értelmében a 
klórfluor-szénhidrogének, egyéb teljesen 
halogénezett klórfluor-szénhidrogének, 
halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-
triklóretán, a hidrobrómfluor-
szénhidrogének, a bróm-klór-metán és a 
metil-bromid  gyártását és forgalmazását
megszüntették. Most már az is helyénvaló, 
hogy ezeknek az anyagoknak, valamint az 
ilyen anyagokat tartalmazó termékeknek 
és berendezéseknek a felhasználását is 
fokozatosan megtiltsuk.

Or. en

Indokolás

Az ózonréteget fenyegető egyik legnagyobb veszély a már forgalomban lévő ózonkárosító 
anyagok. Az ózonréteg-károsító (és üvegházhatást okozó) hatás visszaszorítása érdekében az 
ózonkárosító anyagok használatát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. A halonok 
használatának elkerülését ösztönözni kell, azokat be kell gyűjteni és biztonságos körülmények 
között meg kell őket semmisíteni. Ezt a 2037/2000/EK rendelet preambuluma tartalmazza, és 
itt is meg kell említeni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A metil-bromid helyettesítő
anyagainak elérhetőségének helyénvaló 
tükröződnie a metil-bromid gyártásának 
és felhasználásának a jegyzőkönyvhöz 
képest nagyobb mértékű csökkentésében.
A metil-bromid kritikus célú 
felhasználására vonatkozó mentességet

(10) A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. 
mellékletébe történő felvétel 
megtagadásáról szóló, 2008. szeptember 
18-i 2008/753/EK bizottsági döntés és a
metil-bromid helyettesítő anyagai
elérhetőségének tükrében a metil-bromid
gyártását és felhasználását teljesen be kell 
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teljes mértékben be kell szüntetni, 
ugyanakkor fenn kell tartani az eltérés 
lehetőségét vészhelyzetek – például 
növénybetegségek vagy kártevők váratlan 
elszaporodása – esetén, ha a vészhelyzeti 
felhasználást a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 
15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv1 és a 
biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv2

engedélyezi. Ilyen esetekben indokolt a 
kibocsátások csökkentésére irányuló 
intézkedéseket – talajfertőtlenítés esetén 
például át nem eresztő fóliák használatát 
– előírni.

tiltani. A metil-bromid kritikus célú 
felhasználására vonatkozó mentességet 
teljes mértékben be kell szüntetni.

_________
1HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 
2007/52/EK bizottsági irányelvvel (HL L 214., 
2007.8.17., 3. o.) módosított irányelv.
2HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2007. 
november 29-i 2007/70/EK tanácsi irányelvvel 
módosított irányelv (HL L 312., 2007.11.30., 26. 
o.).

Or. en

Indokolás

A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadásáról szóló, 2008. 
szeptember 18-i 2008/753/EK bizottsági döntés értelmében a metil-bromid engedélyezése 
2009. március 18-án lejár. Logikus lenne, ha az irányelv keretében a metil-bromid 
használatát is betiltanánk.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A metil-bromid felhasználását 
karantén és szállítás előtti kezelések 
céljaira szintén ellenőrizni kell.  A 2005 és 
2008 közötti időszak alatti átlagos 
felhasználási szintek  nem léphetők túl, 

(11) A helyettesítő anyagok 
elérhetőségének függvényében a metil-
bromid felhasználását karantén és szállítás 
előtti kezelések céljaira szintén a lehető 
leghamarabb be kell tiltani.
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végső soron csökkentendők és 2015-re 
megszüntetendők, eközben pedig 
hasznosítási technológiákat kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak kockázatalapú 
ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, hogy 
így biztosítsák a rendelet valamennyi 
rendelkezésének teljesítését és 
megcélozzák a szabályozott anyagok 
törvénytelen kereskedelme és kibocsátása 
szempontjából legnagyobb kockázatot 
jelentő tevékenységeket. 

(22) A tagállamoknak kockázatalapú 
ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, hogy 
így biztosítsák a rendelet valamennyi 
rendelkezésének teljesítését és 
megcélozzák a szabályozott anyagok 
törvénytelen kereskedelme és kibocsátása 
szempontjából legnagyobb kockázatot 
jelentő tevékenységeket. A tagállamok 
biztosítják, hogy minden vizsgálatot a 
tagállamokban végzett környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek 
megállapításáról szóló, 2001. április 4-i 
2001/331/EK európai parlamenti és 
tanácsi ajánlásnak1 megfelelően 
végeznek.
_________
1 HL L 118., 2001.4.4., 41–46. o.

Or. en
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Indokolás

A rendelet sikere nagyban függ az ellenőrzések megfelelő végrehajtásától. Ezért kell a 
2001/331/EK ajánlásban foglaltakat átvenni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Rugalmas mechanizmust indokolt 
bevezetni annak biztosítására, hogy 
bejelentsék a jegyzőkönyvvel létrehozott 
tudományos értékelő testület által 
ózonlebontónak minősített anyagokat, 
hogy értékeléssel megállapítást nyerjen 
környezeti hatásuk jelentősége, és hogy 
ellenőrző intézkedéseknek vessék alá a 
jelentős ózonlebontó képességűként 
azonosított anyagokat.

(28) Rugalmas mechanizmust indokolt 
bevezetni annak biztosítására, hogy 
bejelentsék a jegyzőkönyvvel létrehozott 
tudományos értékelő testület által 
ózonlebontónak minősített anyagokat, 
hogy értékeléssel megállapítást nyerjen 
környezeti hatásuk jelentősége, és hogy 
ellenőrző intézkedéseknek vessék alá a 
jelentős ózonlebontó képességűként 
azonosított anyagokat. Ebben az 
összefüggésben különös figyelmet kell 
szentelni a nagyon rövid élettartamú 
anyagoknak, melyekről a 2006-os 
UNEP/WMO ózonértékelés azt állapította 
meg, hogy ózonréteg-károsító hatásuk a 
feltételezettnél nagyobb.  

Or. en

Indokolás

A 2006-os UNEP/WMO ózonértékelés szerint „a rövid élettartamú anyagok szerepe az 
ózonréteg károsításában nagyobb, mint gondoltuk”. A jelenlegi becslések szerint a nagyon 
rövid élettartamú halogénezett anyagok, mint például a majdnem mindig antropogén normál 
propil-bromid (n-PB), jelentősen hozzájárul a sztratoszféra brómtartalmának növeléséhez, és 
így károsítja a sztratoszféra ózonrétegét. A bizottsági javaslat az n-PB-t a II. melléklet B. 
részében tárgyalja (bejelentendő anyagok), azonban azt véleményünk szerint a II. melléklet A. 
részében (korlátozott anyagok) kell tárgyalni.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) forgalomba hozatal: a Közösségen 
belül első alkalommal  harmadik felek 
részére ellenértékért vagy ingyenesen 
történő átadás vagy rendelkezésre , 
beleértve a 450/2008/EK rendelet szerinti 
szabad forgalomba bocsátást is,

(16) forgalomba hozatal: a Közösségen 
belül harmadik felek részére ellenértékért 
vagy ingyenesen történő átadás vagy 
rendelkezésre bocsátás, beleértve a 
450/2008/EK rendelet szerinti szabad 
forgalomba bocsátást is; termékek és 
felszerelések esetén ez csak a Közösségen 
belül első alkalommal történő átadásra 
vagy rendelkezésre bocsátásra értendő,

Or. en

Indokolás

Bár a forgalomba hozatal javasolt meghatározásában az első alkalomra való korlátozás 
megfelel a Montreali Jegyzőkönyv rendelkezéseinek és az egyes üvegházhatást okozó 
fluortartalmú gázokról szóló, 842/2006/EK rendeletben szereplő meghatározásnak, 
gyengítheti az anyagok ellenőrzésére szolgáló intézkedések hatékony megvalósítását.   Az 
ellenőrzött anyagok vásárlása az Európai Közösségben így nem lenne szabályozva, és a 
végrehajtó hatóságok csak az utólagos felhasználást tudnák ellenőrizni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) újrafeldolgozás: az hasznosított 
szabályozott anyag ismételt felhasználása 
egy alapszintű tisztítási folyamat, pl. szűrés 
és szárítás után.

(19) újrafeldolgozás: a hasznosított 
szabályozott anyag ismételt felhasználása 
egy alapszintű tisztítási folyamat után;

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás eltér a 842/2006-os F-gáz rendeletben foglalt meghatározástól. Az 
újrafeldolgozással foglalkozó üzemek általában HCFC-ket és HFC-ket dolgoznak fel, amelyek 
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a jelen rendelet és az F-gáz rendelet által ellenőrzött szabályozott anyagok. Fenn kell tartani 
a következetességet a két rendelet között az újrafeldolgozás és az újrahasznosítás tekintetében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) újrahasznosítás: a hasznosított 
szabályozott anyag újrafeldolgozása és 
minőségének javítása olyan folyamatok 
során, mint a szűrés, szárítás, desztillálás 
és kémiai kezelés, amelynek célja az 
anyag egy meghatározott , a gyári új 
anyagnak megfelelő minőségi szintre
történő helyreállítása,

(20) újrahasznosítás: a hasznosított 
szabályozott anyag újrafeldolgozása egy 
meghatározott teljesítményszintre történő
helyreállítás érdekében,

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás teljesen megváltoztatja a 2037/2000-es rendeletben és a Montreali 
Jegyzőkönyvben szereplő, az újrahasznosításra vonatkozó meghatározást. A gyári új 
anyagnak megfelelő minőségi szintre történő helyreállítás szükségtelenül leszűkíti az 
újrahasznosítás fogalmát, és ez az újrahasznosítható anyagok mennyiségének csökkenését 
eredményezheti. A 2037/2000-es rendeletben és a Montreali Jegyzőkönyvben szereplő 
meghatározás meghatározott teljesítményszintre történő helyreállítást ír elő, amely a fogalom 
túlzott leszűkítése nélkül elegendő ellenőrzési lehetőséget biztosít.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden  gyártó biztosítja a 
következőket:

(2) Minden  gyártó biztosítja a 
következőket:

a) a hidroklórfluor-szénhidrogének 
termelésének számított szintje a 
2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig 
tartó időszakban és az azt követő minden 
12 hónapos időszakban ne haladja meg a 

a) a hidroklórfluor-szénhidrogének 
termelésének számított szintje a 
2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig 
tartó időszakban és az azt követő minden 
12 hónapos időszakban ne haladja meg a 
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hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének 35%-át;

hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének 35%-át;

b) a hidroklórfluor-szénhidrogének 
termelésének számított szintje a 
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig 
tartó időszakban és az azt követő minden 
12 hónapos időszakban ne haladja meg a 
hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének 14 %-át;
c) 2019. december 31-e után nem gyárt 
részlegesen halogénezett klórozott-
fluorozott szénhidrogént.

c) 2014. december 31-e után nem gyárt 
részlegesen halogénezett klórozott-
fluorozott szénhidrogént.

Or. en

Indokolás

A Bizottság az exportcélú HCFC-k európai termelésének beszüntetését a Montreali 
Jegyzőkönyv értelmében 2025-ről 2020-ra javasolja előrehozni. A Milieu Ltd és az Ecosphere 
Lda tanulmányának 2015-re kellett volna elkészülnie a javaslat szerint, de a Bizottság ezt a 
javaslatot nem fogadta el. A határidőt előbbre kell hozni. A 11. cikk (2) bekezdését illetően a 
HCFC-k használatának 2014-ig történő beszüntetése alóli mentesség alapján logikus, hogy 
legalább a HCFC-k előállítását állítsuk le.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok alapanyagként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok a 4. cikk (2) bekezdésében 
említett termelési szintekre figyelem 
nélkül alapanyagként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíteni kell a mondatot azért, hogy a termelés 3. cikk (10) bekezdése szerinti 
meghatározásának megváltoztatása ne befolyásolja a 4. cikk (2) bekezdésében említett 
termelési korlátozásokat.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok reakcióközegként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok a 4. cikk (2) bekezdésében 
említett termelési szintekre figyelem 
nélkül reakcióközegként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíteni kell a mondatot azért, hogy a termelés 3. cikk (10) bekezdése szerinti 
meghatározásának megváltoztatása ne befolyásolja a 4. cikk (2) bekezdésében említett 
termelési korlátozásokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban összeállíthatja azoknak a 
vállalkozásoknak a jegyzékét, amelyekben
a szabályozott anyagok reakcióközegként 
való felhasználása engedélyezett, 
meghatározva adott esetben a legnagyobb 
felhasználható mennyiségeket, illetve a
legmagasabb kibocsátási szinteket minden 
érintett vállalkozás számára.

(4) A Bizottság a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban összeállíthatja azoknak a 
vállalkozásoknak a jegyzékét, amelyek 
részére a szabályozott anyagok 
reakcióközegként való felhasználása 
engedélyezett, meghatározva adott esetben 
a Montreali Jegyzőkönyv meghatározása 
értelmében vett készletfelhalmozás vagy 
feldolgozás céljából felhasználható 
legnagyobb mennyiségeket, illetve a
legmagasabb kibocsátási szinteket minden 
érintett vállalkozás számára.

Or. en
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Indokolás

A reakcióközegként felhasznált anyagoknak a Montreali Jegyzőkönyv X/14-es határozata 
szerinti meghatározása megengedi a készletfelhalmozás vagy feldolgozás (talán más 
kifejezések jobban kifejeznék a lényeget) bejelentését és ellenőrzését. Az óvatos fogalmazás 
lehetővé teszi, hogy ne kelljen a legnagyobb mennyiséget meghatározni, mivel ez irreleváns 
azoknak a reakcióközegként felhasznált anyagoknak az esetében, amelyeket amúgy is az 
alacsony kibocsátás miatt engedélyeztek. A legnagyobb felhasználható mennyiség 
meghatározása egyértelműen korlátozza a termelést, és nincs környezetvédelmi hozama.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 5. cikktől eltérve 2014. december 
31-ig a regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogének forgalomba hozhatók és 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy a tartályon elhelyezett címkén 
feltüntetik, hogy az anyagot regenerálták.

(2) Az 5. cikktől eltérve 2014. december 
31-ig a regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogének forgalomba hozhatók és 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések, valamint 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú 
rendszerek karbantartásához és 
javításához; feltéve, hogy a tartályon 
elhelyezett címkén feltüntetik, hogy az 
anyagot regenerálták.

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy az érintett vállalkozás az anyagot 
hasonló berendezésből hasznosította.

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések, valamint 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú 
rendszerek karbantartásához és 
javításához; feltéve, hogy az érintett 
vállalkozás az anyagot hasonló 
berendezésből hasznosította.

Or. en

Indokolás

A regenerált vagy újrafeldolgozott HCFC-ket a 2037/2000-rendelet szerinti berendezésekben 
használják, és a szövegezésnek összhangban kell lennie a 22. cikk szövegezésével. A 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú rendszereket a következetesség érdekében meg kell 
említeni. Egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a berendezések javításához regenerált 
hidroklórfluor-szénhidrogéneket fel lehet használni. A javaslatban nem egyértelmű, hogy a 
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címke a regenerált vagy újrafeldolgozott anyag (mindkettőt fel lehetne tüntetni) 
mennyiségére/fajtájára utal-e, vagy az összes mennyiségre.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3)Amennyiben a karbantartáshoz és 
javításhoz regenerált vagy újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogént használnak, 
az érintett hűtő- és légkondicionáló 
berendezést el kell látni a felhasznált anyag 
típusát, a berendezésben található 
mennyiségét, valamint – a 67/548/EGK 
irányelv 6. cikkének megfelelően – a 
veszélyt jelző szimbólumot feltüntető és az 
anyag használatával járó veszélyt jelző 
címkével.

(3) Amennyiben a karbantartáshoz és 
javításhoz regenerált vagy újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogént használnak, 
az érintett hűtő- és légkondicionáló 
berendezést, valamint a reverzibilis 
légkondicionáló/hőszivattyú rendszereket
el kell látni a felhasznált anyag típusát, a 
berendezésben található mennyiségét, 
valamint – a 67/548/EGK irányelv 6. 
cikkének megfelelően – a veszélyt jelző 
szimbólumot feltüntető és az anyag 
használatával járó veszélyt jelző címkével.
A felhasznált anyag mennyiségéről és 
fajtájáról, valamint a karbantartást vagy 
javítást végző vállalat vagy szakember 
elérhetőségéről feljegyzést kell készíteni.

Or. en

Indokolás

A regenerált vagy újrafeldolgozott HCFC-ket a 2037/2000-rendelet szerinti berendezésekben 
használják, és a szövegezésnek következetesnek kell lennie a 22. cikk szövegezésével. A 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú rendszereket a következetesség érdekében meg kell 
említeni. Egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a berendezések javításához regenerált 
hidroklórfluor-szénhidrogéneket fel lehet használni. A javaslatban nem egyértelmű, hogy a 
címke a regenerált vagy újrafeldolgozott anyag (mindkettőt fel lehetne tüntetni) 
mennyiségére/fajtájára utal-e, vagy az összes mennyiségre.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok jegyzéket vezetnek 
azokról a vállalatokról, amelyek 
regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogéneket hoznak forgalomba. 
Csak a jegyzékben szereplő vállalatok 
hozhatnak forgalomba regenerált 
hidroklórfluor-szénhidrogéneket.  A 
tagállamok 2010. január 1-ig tájékoztatják 
a Bizottságot a jegyzék elkészültéről. A 
tagállamok a jegyzéket nyilvánosságra 
hozzák annak érdekében, hogy a 
regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogéneket beszerző vállalatok az 
anyag eredetéről meggyőződhessenek. 
A regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogéneket karbantartási és javítási 
célból felhasználó vállalatok jegyzéket 
vezetnek a regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogéneket biztosító beszállítóikról.

Or. en

Indokolás

A rendelet egyik célja, hogy csökkentse a HCFC-k illegális használatát és kereskedelmét 
azáltal, hogy regenerált HCFC-kre korlátozza a forgalomba hozatalt. Nehéz lesz 
megkülönböztetni a regenerált anyagot az újonnan előállítottól, ha a regenerált HCFC-k 
ugyanolyanok vagy hasonlóak a gyári új HCFC-khez. A regenerálással foglalkozó vállalatok 
számára kötelezővé kell tenni a feldolgozási engedélyt, valamint azt, hogy tevékenységüket 
dokumentálják. A nyilvánosan hozzáférhető jegyzékek, valamint a dokumentálási kötelezettség 
az illegális kereskedelmet vissza fogja szorítani.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett mentesség Az első albekezdésben említett mentesség 
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nem engedélyezhető a 2019. december 31-
én túlnyúló időtartamra.

nem engedélyezhető a 2014. december 31-
én túlnyúló időtartamra.

Or. en

Indokolás

Javaslat született arra, hogy az exportcélú HCFC-k európai termelésének beszüntetését a 
Montreali Jegyzőkönyv értelmében 2025-ről 2020-ra hozzuk előre. A Milieu Ltd és az 
Ecosphere Lda tanulmányának 2015-re kellett volna elkészülnie a javaslat szerint, de a 
Bizottság ezt a javaslatot nem fogadta el. A határidőt előbbre kell hozni. A 11. cikk (2) 
bekezdését illetően a HCFC-k használatának 2014-ig történő beszüntetése alóli mentesség 
alapján logikus, hogy legalább a HCFC-k előállítását állítsuk le.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve
Metil-bromid karantén- és szállítás előtti 

alkalmazásai és vészhelyzeti 
felhasználásai

1. Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
metil-bromid karantén- és szállítás előtti 
alkalmazások céljára 2014. december 31-
ig előállítható, forgalomba hozható és 
felhasználható.
A metil-bromidot kizárólag az érintett 
tagállam illetékes hatósága által 
jóváhagyott létesítményben lehet 
felhasználni, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a szállítmányból kibocsátott metil-
bromidot legalább [80%-os] hatásfokkal 
kell hasznosítani.
2. Az importőrök által forgalomba hozott 
és saját céljaikra felhasznált metil-bromid 
számított szintje nem haladhatja meg a 
210 ODP tonnát a 2010. január 1-től 
2010. december 31-ig tartó időszakban, 
majd 2014. december 31-ig egyetlen 12 
hónapos időszakban sem.
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A 2010 . január 1. és 2010 . december 31. 
közötti időszakra és 2014. december 31-ig
minden egyes, azt követő 12 hónapos 
időszakra minden importőr gondoskodik 
arról, hogy az általuk karanténhoz vagy 
szállítást megelőző kezeléshez forgalomba 
hozott vagy saját célra felhasznált metil-
bromid számított szintje ne haladja meg 
azon átlagos metil-bromid szint 100%-át  , 
amelyet karanténhoz vagy szállítás előtti 
kezeléshez az 1996., 1997. és 1998. évben 
forgalomba hoztak vagy saját célra 
felhasználtak. 
3. A karantén és a szállítás előtti kezelések 
céljára forgalomba hozott metil-bromidot 
kizárólag ilyen célokra lehet felhasználni. 
4. A műszakilag és gazdaságilag 
kivitelezhető alternatív anyagokra vagy 
technológiákra figyelemmel a Bizottság 
intézkedéseket hoz annak a számított 
metil-bromid szintnek a – különösen a (2) 
bekezdésben említett mennyiségek 
kiigazításával történő –  csökkentésére, 
amelyet az importőrök karanténhoz vagy 
szállítás előtti kezelésre forgalomba 
hozhatnak, vagy saját célra 
felhasználhatnak.
Ezeket az intézkedéseket, mivel e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
többek között kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.
5. Szükséghelyzetben, ha bizonyos 
növénybetegségek vagy kártevők váratlan 
elszaporodása ezt szükségessé teszi, a 
Bizottság valamely tagállam illetékes 
hatóságának kérésére engedélyezheti a
metil-bromid ideiglenes gyártását, 
forgalomba hozatalát és  felhasználását. 
Az ilyen engedély 120 napot meg nem 
haladó időszakra és 20 metrikus  tonnát 
meg nem haladó mennyiségre 
vonatkozhat, és meghatározza a 
felhasználás alatti kibocsátás csökkentése 
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céljából meghozandó intézkedéseket  .

Or. en

Indokolás

A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadásáról szóló, 2008. 
szeptember 18-i 2008/753/EK bizottsági döntés értelmében a metil-bromid engedélyezése 
2009. március 18-án lejár. Logikus lenne, ha a rendelet keretében a metil-bromid használatát 
is betiltanánk. A karantén és a szállítás előtti kezelés céljára történő használatot illetően a 
Montreali Jegyzőkönyv 2004-es felmérése, valamint a metil-bromid műszaki alternatíváinak 
bizottsága szerint elegendő alternatíva áll rendelkezésre.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felülvizsgálhatja a VI. 
mellékletben felsorolt kritikus 
felhasználásokat, és módosításokat, 
valamint menetrendet fogad el használatuk 
megadott határidőig történő  fokozatos 
megszüntetésére, figyelembe véve a 
környezet és az egészség szempontjából 
elfogadható, technikailag és gazdaságilag 
egyaránt kivitelezhető alternatívák 
rendelkezésre állását.

(2) A Bizottság minden évben 
felülvizsgálja a VI. mellékletben felsorolt 
kritikus felhasználásokat, és
módosításokat, valamint menetrendet 
fogad el használatuk megadott határidőig 
történő  fokozatos megszüntetésére, 
figyelembe véve a környezet és az 
egészség szempontjából elfogadható, 
technikailag és gazdaságilag egyaránt 
kivitelezhető alternatívák rendelkezésre 
állását.

Or. en

Indokolás

A halonok károsítják legnagyobb mértékben az ózonréteget (és az üvegházhatást is 
nagymértékben fokozzák). A halonok használatát ezért a lehető legnagyobb mértékben 
korlátozni kell, amint az az eredeti rendelet szándéka is volt. A VI. melléklet azonban 
mindezidáig nem került átdolgozásra.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos az olyan szabályozott anyagok 
behozatala, amelyek nem az ilyen 
anyagok szállítására és tárolására 
használt tartálytól eltérő termékben 
találhatók, tilos továbbá a személyes 
használati tárgyak kivételével az ilyen 
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések behozatala.

(1) A személyes használati tárgyak 
kivételével a szabályozott anyagok, 
valamint az ilyen anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló termékek és 
berendezések behozatala tilos.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése végett a szövegezést egyszerűsíteni kell, hogy egyértelmű legyen, 
hogy mind az anyagokról, mind az azokat tartalmazó termékekről szó van.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan metil-bromid, amelyet a 12. cikk 
(5) bekezdésében említett vészhelyzeti 
felhasználásra, illetve 2014. december 31-
ig a 12. cikk (1) bekezdésében említett 
karantén- és szállítás előtti alkalmazások 
céljára szánnak,

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a 12. cikket töröljük, ezt a részt is törölni kell. A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. 
mellékletébe történő felvétel megtagadásáról szóló, 2008. szeptember 18-i 2008/753/EK 
bizottsági döntés értelmében a metil-bromid engedélyezése 2009. március 18-án lejár. 
Logikus lenne, ha az irányelv keretében a metil-bromid használatát is betiltanánk. A karantén 
és a szállítás előtti kezelés céljára történő használatot illetően a Montreali Jegyzőkönyv 2004-
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es felmérése, valamint a metil-bromid műszaki alternatíváinak bizottsága szerint elegendő 
alternatíva áll rendelkezésre.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösség területéről tilos exportálni
az olyan szabályozott anyagokat, amelyek 
nem az ilyen anyagok szállítására és 
tárolására használt tartálytól eltérő 
termékekben találhatók , illetve a 
személyes használati tárgyakon kívül az 
olyan termékeket és berendezéseket, 
amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak 
vagy azokon alapulnak ,.

(1) A személyes használati tárgyakon 
kívül a Közösség területéről tilos 
exportálni szabályozott anyagokat,
valamint az ilyen anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló termékeket és 
berendezéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett  tilalom 
nem vonatkozik a következők exportjára:

(2) Az (1) bekezdésben említett  tilalom 
nem vonatkozik a következők exportjára:

a) a feleknek a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett,  nem helyettesíthető 
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

a) a feleknek a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett,  nem helyettesíthető 
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

b) szabályozott anyagok a feleknek – a 13. 
cikk (1) bekezdésében említett – kritikus 
felhasználásainak céljára; 
c) alapanyagként használt szabályozott 
anyagok;
d) reakcióközegként használandó 
szabályozott anyagok;
e) a 10. cikk (7) bekezdésével 
összhangban  gyártott vagy a 15. cikk (2) 
bekezdésének d) és e) pontja  alapján 
importált, szabályozott anyagokat 
tartalmazó vagy azokon alapuló termékek 
és berendezések;

e) a 10. cikk (7) bekezdésével 
összhangban  gyártott vagy a 15. cikk (2) 
bekezdésének e) pontja  alapján importált, 
szabályozott anyagokat tartalmazó vagy 
azokon alapuló termékek és berendezések;

f) a VI. mellékletben felsorolt kritikus 
felhasználások érdekében halont 
tartalmazó vagy azon alapuló  termékek és 
berendezések. 
g) gyári új vagy hasznosított 
hidroklórfluor-szénhidrogének, amelyeket 
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nem megsemmisítésre szánnak. 
(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság 
valamely tagállam illetékes hatóságának 
kérelmére és a 25. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban határozott 
ideig mentességet engedélyezhet a 
hidroklórfluor-szénhidrogéneket 
tartalmazó termékek és berendezések 
kivitelére, ha bizonyítást nyer, hogy az 
adott árucikk gazdasági értékére és 
várható hátralévő élettartamára tekintettel 
a kiviteli tilalom aránytalanul nagy terhet 
róna az exportőrre.
(4) A (2) bekezdés a)–d) pontjában
említett  kivitel engedélyhez kötött.  Ezt a 
kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki a 
vállalkozások számára a 20. cikknek való 
megfelelés ellenőrzését követően.

(4) A (2) bekezdésben említett  kivitel 
engedélyhez kötött. Ezt a kiviteli engedélyt 
a Bizottság adja ki a vállalkozások számára 
a 20. cikknek való megfelelés ellenőrzését 
követően.

5. A (2) bekezdés e)–g) pontjában és a (3) 
bekezdésben említett kivitelhez kiviteli 
engedély szükséges kivéve ha a kivitel 
olyan árutovábbítást vagy átmeneti 
tárolást követ, amelyekre vonatkozóan a 
450/2008/EK rendelet értelmében nem 
írtak elő más, vámhatóság által 
jóváhagyott kezelést vagy felhasználást . 
Ezt a  kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki 
az exportőr számára, miután az érintett 
tagállam illetékes hatósága ellenőrizte a 
20. cikk  betartását. 

Or. en

Indokolás

Etikai és környezetvédelmi okokból az ózonkárosító anyagok exportját a lehető legnagyobb 
mértékben korlátozni kell, különösen a halonok és a CFC-k tekintetében. Túlságosan nagy a 
kockázat, hogy ezeket a nagy ózonkárosítási (és üvegházhatási) kockázatú anyagokat a 
légkörbe engedjük.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a benyújtott adatokat –
amennyire azt az adott eset megköveteli –
megoszthatja az érintett felek illetékes 
hatóságaival, és lehetőségében áll:

(6) A Bizottság a benyújtott adatokat –
amennyire azt az adott eset megköveteli –
megoszthatja az érintett felek illetékes 
hatóságaival, és a kérelem kézhezvételét 
követő 30 munkanapon belül lehetősége 
van:

-a) jóváhagyni a behozatali vagy kiviteli 
engedélyt,

Or. en

Indokolás

A tájékoztatáson alapuló előzetes jóváhagyás komplex rendszerének a cikkben javasoltak 
szerinti kialakítása szállítási késedelmekhez, és ezáltal megrendelés-kiesésekhez vezethet. A 
javaslat az, hogy a rendelet tűzzön ki határidőt, így biztosítva azt, hogy a kereskedés ne 
legyen indokolatlanul akadályoztatva. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet A. részében szereplő új 
anyagok gyártása, importja, forgalomba 
hozatala, felhasználása és exportja tilos. Ez 
a tilalom nem vonatkozik az új anyagokra, 
ha azokat alapanyagként, laboratóriumi és 
analitikai célra használják, nem 
vonatkozik továbbá az átmeneti tárolás –
beleértve az átrakodást is – céljából történő 
importra, illetve az olyan árutovábbítást 
vagy átmeneti tárolást követő exportra, 
amelyekre vonatkozóan a 450/2008/EK 
rendelet értelmében nem írtak elő más 
vámhatóság által jóváhagyott kezelést vagy 
felhasználást.

(1) A II. melléklet A. részében szereplő új 
anyagok gyártása, importja, forgalomba 
hozatala, felhasználása és exportja tilos. Ez 
a tilalom nem vonatkozik az új anyagokra, 
ha azokat alapanyagként, laboratóriumi és 
analitikai célra használják, nem 
vonatkozik továbbá az átmeneti tárolás –
beleértve az átrakodást is – céljából történő 
importra, illetve az olyan árutovábbítást 
vagy átmeneti tárolást követő exportra, 
amelyekre vonatkozóan a 450/2008/EK 
rendelet értelmében nem írtak elő más 
vámhatóság által jóváhagyott kezelést vagy 
felhasználást.
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(2) A Bizottság felveheti az olyan 
anyagokat a II. melléklet A. részébe, 
amelyek nem szabályozott anyagok, de 
amelyeknél a jegyzőkönyv alapján 
felállított tudományos értékelő testület 
jelentős, ózonréteget lebontó potenciált 
állapít meg az (1) bekezdés alóli lehetséges
felmentéseket határoz meg. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság felveheti az olyan 
anyagokat a II. melléklet A. részébe, 
amelyek nem szabályozott anyagok, de 
amelyeknél a jegyzőkönyv alapján 
felállított tudományos értékelő testület 
jelentős, ózonréteget lebontó potenciált 
állapít meg, illetve amelyeket nagy 
mennyiségben állítanak elő, használnak 
és bocsátanak ki, majd az (1) bekezdés
alól lehetséges eltéréseket határozhat meg. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy ózonlebontó 
potenciállal rendelkezik. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy 0,0001-es, vagy 
magasabb ózonlebontó potenciállal 
rendelkezik, és légköri életciklusa 120 
napnál hosszabb. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A bekezdés értelmében a Bizottság kizárólag ózonlebontó potenciálja alapján bármilyen új 
anyagot felvehet a II. mellékletbe. A felvételt indokolni kell az ózonrétegre vonatkozó 
paraméterekkel, például a termék felhasználásával és a kibocsátási értékekkel. Sok olyan 
rövidéletű halogénezett anyag van, amely elvileg ózonlebontó potenciállal rendelkezik. A 120 
napnál rövidebb légköri életciklusú rövidéletű anyagokról bebizonyosodott, hogy nem érik el 
a sztratoszférát olyan mennyiségben, amely hosszú távon káros hatással lenne az ózonrétegre.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A tagállamok biztosítják, hogy minden 
vizsgálatot a tagállamokban végzett 
környezetvédelmi ellenőrzések 
minimumkövetelményeinek 
megállapításáról szóló, 2001. április 4-i 
2001/331/EK európai parlamenti és 
tanácsi ajánlásnak1 megfelelően 
végeznek.

(1) A tagállamok a szabályozott anyagok, 
valamint az ilyen anyagokat tartalmazó és 
azokon alapuló termékek és berendezések
behozatalánál és kivitelénél végzett 
ellenőrzéseket is magában foglaló, 
dokumentált, kockázat alapú megközelítést 
követően ellenőrzéseket folytatnak arra 
vonatkozóan, hogy a vállalkozások 
teljesítik ezen rendelet előírásait. A 
tagállamok illetékes hatóságai elvégzik 
azokat a vizsgálatokat, amelyeket a 
Bizottság e rendelet alapján szükségesnek 
ítél.

(1) A tagállamok a szabályozott anyagok, 
valamint az ilyen anyagokat tartalmazó és 
azokon alapuló termékek és berendezések
behozatalánál és kivitelénél végzett 
ellenőrzéseket is magában foglaló, 
dokumentált, kockázat alapú megközelítést 
követően ellenőrzéseket folytatnak arra 
vonatkozóan, hogy a vállalkozások 
teljesítik-e ezen rendelet előírásait. A 
tagállamok illetékes hatóságai elvégzik 
azokat a vizsgálatokat, amelyeket a 
Bizottság e rendelet alapján szükségesnek 
ítél.

(1a) A (2) bekezdés ellenére a tagállamok 
véletlenszerűen is ellenőrizhetik az 
ellenőrzött anyagok behozatalát és 
kivitelét.

(2) Ha megállapodás jön létre a Bizottság 
és annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága között, mely tagállam területén a 
vizsgálatot végzik, a Bizottság tisztviselői 
segítséget nyújtanak e hatóság tisztviselői 
számára feladataik elvégzése során.

(2) Ha megállapodás jön létre a Bizottság 
és annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága között, mely tagállam területén a 
vizsgálatot végzik, a Bizottság tisztviselői 
segítséget nyújtanak e hatóság tisztviselői 
számára feladataik elvégzése során.

(3) Az e rendeletből származó 
kötelezettségeinek ellátása során a 
Bizottság minden információt beszerezhet 
a tagállamok kormányaitól és illetékes 
hatóságaitól, valamint a vállalkozásoktól.  
Amikor a Bizottság információt kér egy 
vállalkozástól, ezzel egy időben a kérelem 
másolatát megküldi az abban a tagállamban 

(3) Az e rendeletből származó 
kötelezettségeinek ellátása során a 
Bizottság minden információt beszerezhet 
a tagállamok kormányaitól és illetékes 
hatóságaitól, valamint a vállalkozásoktól.  
Amikor a Bizottság információt kér egy 
vállalkozástól, ezzel egy időben a kérelem 
másolatát megküldi az abban a tagállamban 
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illetékes hatóságnak, amelynek a területén 
a vállalkozás székhelye található, és ezzel 
együtt megküld egy nyilatkozatot is.

illetékes hatóságnak, amelynek a területén 
a vállalkozás székhelye található, és ezzel 
együtt megküld egy nyilatkozatot is.

(4) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
hoz az egyes nemzeti hatóságok egymás 
közti, valamint a nemzeti hatóságok és a 
Bizottság közötti megfelelő 
információcsere és együttműködés 
előmozdítása érdekében. 

(4) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
hoz az egyes nemzeti hatóságok egymás 
közti, valamint a nemzeti hatóságok és a 
Bizottság közötti megfelelő 
információcsere és együttműködés 
előmozdítása érdekében. 

A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz 
azoknak az információknak a bizalmas 
kezelése érdekében, amelyekhez e cikk 
alapján jutott.

A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz 
azoknak az információknak a bizalmas 
kezelése érdekében, amelyekhez e cikk 
alapján jutott.

(4a) A tagállam egy másik tagállam 
kérésére végrehajtási intézkedéseket 
léptethet életbe a tagállam területén 
tartózkodó, ellenőrzött anyagok illegális 
szállításában való közreműködéssel 
gyanúsított személyek ellen.
_______
1 HL L 118., 2001.4.4., 41–46. o.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a 2001/331/EK ajánlást az ellenőrzéseket illetően betartsuk. A tagállamoknak 
együtt kell működniük, és véletlenszerű ellenőrzéseket is folytatniuk kell. Az ellenőrzések 
minősége fogja biztosítani a rendelet helyes alkalmazását.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A. rész: A 24. cikk (1) bekezdése értelmében korlátozott anyagok

Anyag Ózonlebontó 
potenciál

CBr2 F2 Dibróm-difluor-metán (halon-1202) 1,25
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B. rész: A 26. cikk értelmében bejelentendő anyagok
Anyag Ózonlebontó potenciál

C3H7Br 1-brómpropán (n-propil-bromid) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bróm-etán (etil-bromid) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluor-jód-metán (trifluor-metil-jodid) 0,01 – 0,02

Módosítás

A. rész: A 24. cikk (1) bekezdése értelmében korlátozott anyagok

Anyag Ózonlebontó 
potenciál

CBr2 F2 Dibróm-difluor-metán (halon-1202) 1,25

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

B. rész: A 26. cikk értelmében bejelentendő anyagok
Anyag Ózonlebontó potenciál

C2H5Br Bróm-etán (etil-bromid) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluor-jód-metán (trifluor-metil-jodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Indokolás

A 2006-os UNEP/WMO ózonértékelés szerint „a rövid élettartamú anyagok szerepe az 
ózonréteg károsításában nagyobb, mint gondoltuk”. A jelenlegi becslések szerint a nagyon 
rövid élettartamú halogénezett anyagok, mint például a majdnem mindig antropogén normál 
propil-bromid (n-PB), a nagy mértékű termelés miatt jelentősen hozzájárul a sztratoszféra 
brómtartalmának növeléséhez, és így károsítja a sztratoszféra ózonrétegét. A bizottsági 
javaslat az n-PB-t a II. melléklet B. részében tárgyalja (bejelentendő anyagok), azonban azt 
véleményünk szerint a II. melléklet A. részében (korlátozott anyagok) kell tárgyalni.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Atmoszféránkban két különböző védőréteg található. A légkör alsó rétege (a troposzféra) a 
jótékony hatású jelentős széndioxid-koncentráció által átszűri a Nap melegét (azonban a túl 
magas CO2-koncentráció üvegházhatáshoz vezet, amely az éghajlatváltozás okozója lehet). A 
másik védőréteg a sztratoszferikus ózonréteg, amely megvédi a földi élőlényeket a Napból 
érkező káros ibolyántúli sugárzástól. A rendelet elsősorban a sztratoszferikus ózonréteg 
védelméről rendelkezik, de szó van az éghajlatváltozás elleni küzdelemről is, mivel a tiltott 
anyagok nem csak az ózonréteg károsodását eredményezhetik, hanem a globális 
felmelegedéshez is hozzájárulhatnak.

Az 1980-as évek elején a tudósok megfigyelése szerint az Antarktisz fölött jelentősen 
visszaesett a sztratoszféra ózonkoncentrációja, s ez a jelenség „ózonlyuk” néven az egész 
világon elhíresült. A válság tetőfokán – a századforduló utolsó tavaszán – az ózonveszteség a 
sarkvidékeken volt a legaggasztóbb, bár a koncentráció másutt is jelentősen lecsökkent. Ha 
megnő az ibolyántúli sugárzás, ez károsan hat az emberi egészségre, például megnöveli a 
bőrrák és szürkehályog előfordulását, és az ökoszisztémáknak is árt.

Egyes kormányok már 1987-ben megegyezésre jutottak, s az ózonréteget lebontó anyagokról 
szóló Montreali Jegyzőkönyv megkötése révén az összes aláíró fél területén megkezdődött az 
ózonréteget lebontó anyagok (ozone-depleting substances, a továbbiakban: ODS) ütemterv 
szerinti kivonása. A legfőbb ODS-ek a hidroklórfluor-szénhidrogének, a halonok, a 
hidrofluor-szénhidrogének és a metil-bromidok. 2007-ben a részes felek (beleértve az Európai 
Közösséget is) megünnepelték a Montreali Jegyzőkönyv fennállásának húszéves évfordulóját, 
a világ egyik legsikeresebb környezetvédelmi megállapodását üdvözölve benne. Addigra 
mind a 191 részes félnek 95%-kal sikerült csökkentenie ODS-fogyasztását a 
referenciaszinthez képest. A csökkentés az iparosodott országokban volt a legjelentősebb 
(99,2%), és valamivel csekélyebb (80%) volt a fejlődő országokban.

2007-ben kiadott legutóbbi jelentésében a Montreali Jegyzőkönyvvel létrehozott tudományos 
értékelő testület megerősítette, hogy a jegyzőkönyvvel bevezetett ellenőrző intézkedéseknek 
köszönhetően az ózonréteg lassan helyreáll – noha korábbi, 2002-es jelentésének 
előrejelzéseihez képest 10-15 év késéssel. Az átlagos és az északi-sarki ózonszint mostani 
becslés szerint 2050-re fog helyreállni, a déli-sarki ózonlyuk pedig 2060-2075-re tűnik el 
teljesen.

Az UNEP szerint a Montreali Jegyzőkönyv alapján bevezetett ellenőrzésekkel több millió 
halálos kimenetelű bőrrákos eset és több tízmillió nem halálos kimenetelű bőrrákos és 
szürkehályogos eset előzhető meg. Ezenkívül az ellenőrzések révén 1990 és 2010 között több 
mint 100 milliárd tonna szén-dioxiddal egyenértékű üvegházhatású gáz kibocsátása kerülhető 
el.

2010-re az ODS-kibocsátás a teljes becsült szén-dioxid-kibocsátásnak kevesebb mint 5%-áért 
lesz felelős, míg ugyanez az arány 1990-ben majdnem 50%-os volt. 2007. évi jelentésében a 
tudományos értékelő testület arra figyelmeztette a részes feleket, hogy a sikerek ellenére csak 
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lankadatlan igyekezettel tartható az ózonréteg helyreállításának legújabb ütemterve, 
figyelembe véve a fennmaradó – különösen az éghajlatváltozás hatását érintő –
bizonytalanságokat is. 

Az Európai Bizottság javaslata

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 
az Európai Közösségek fő eszköze a Montreali Jegyzőkönyv alkalmazására. Az átdolgozott 
változat alapvetően fenntartja a meglévő rendelet hatályát. A javasolt rendelet az I. és a II. 
mellékletben felsorolt anyagokra vonatkozik. A II. melléklet révén az ózonlebontó képességet 
mutató anyagok esetében rugalmasan lehet felügyeleti vagy – ha ez a képesség jelentős –
ellenőrző intézkedéseket bevezetni.

A javaslat a 2037/2000/EK rendelet szerkezetét követi, de új fejezetet szán a termelési, 
forgalomba hozatali és felhasználási tilalomtól való eltéréseknek, ezek ugyanis eredetileg a 
szabályozott anyagok és termékek kivonásának ütemtervére vonatkozó különféle 
rendelkezések között szétszórva szerepeltek. Ez a változás olvashatóbbá teszi a szöveget, 
ezáltal megkönnyíti a szabályozás alkalmazását.

A felülvizsgálat fő célkitűzései a következők: (1) a 2037/2000/EK rendelet egyszerűsítése és 
átdolgozása, egyúttal a szükségtelen adminisztratív teher csökkentése, összhangban a 
Bizottságnak a jobb szabályozás melletti elköteleződésével; (2) a 2007-ben kiigazított 
Montreali Jegyzőkönyvvel való összhang biztosítása; és 3) annak biztosítása, hogy a jövőbeli 
alapvető kihívások megválaszolásra kerülnek, ezáltal az ózonréteg a kitűzött időn belül 
helyreállítható, és elkerülhetők az emberi egészségre és az ökoszisztémákra gyakorolt káros 
hatások.

A legfontosabb hátralevő kihívások:

1. Az ózonréteget lebontó anyagokból és az üvegházhatású gázokból képződött „készletek” 
kibocsátása a légkörbe – A jegyzőkönyv eddig az ODS-előállítás betiltására 
összpontosított, ezért jelentős mennyiségű „ODS-készletek” halmozódtak fel termékekben 
és berendezésekben (például szigetelőhabban, hűtőközegben és légkondicionáló 
rendszerekben). A becslések szerint 2015-re a világon összesen 2 millió tonna ózonlebontó 
potenciálnak (ODP) megfelelő, vagyis 13,4 milliárd tonna szén-dioxid-egyenértéknyi 
készlet halmozódik fel, ezért további cselekvésre van szükség. Becslések szerint az 
Európai Unióban 2010-ben körülbelül 700 000 tonna ODP-nek megfelelő ODS-készlet 
lesz, ami 5 milliárd tonna szén-dioxidnak felel meg, ezt azonban ma még csak nagy 
bizonytalansággal lehet előre jelezni. A bizottsági javaslat 22. cikke biztosítja a jogi keretet 
a szabályozott anyagok megsemmisítésére. Meg kell találnunk annak a módját, hogy a 
rendelkezések a gyakorlatban is megvalósuljanak, és hatékonyak legyenek.

2. Mentesített ODS-felhasználások – A jegyzőkönyv bizonyos fokig rugalmasan kezeli a 
szabályozott ODS-ek felhasználásait, például ha egyelőre nincs más, technikailag vagy 
gazdaságilag kivitelezhető megoldás, vagy bizonyos felhasználások esetében, például ha a 
metil-bromidot karanténhoz és szállítás előtti kezeléshez vagy alapanyagként használják 
fel. (12. cikk). A metil-bromidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének 
visszavonásáról szóló, nemrégiben elfogadott bizottsági döntés (2008/753/EK) értelmében 
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a metil-bromidokat egyértelműen be kell tiltani.  A halonok még nagyobb aggodalomra 
adnak okot, mivel igen erősen károsítják az ózonréteget (és az üvegházhatást is 
nagymértékben fokozzák). A halonok használatát ezért a lehető legnagyobb mértékben 
korlátozni kell, amint az az eredeti rendelet szándéka is volt. A VI. melléklet azonban 
mindezidáig nem került átdolgozásra. Erre a közeljövőben sort kell keríteni (lásd a 
bizottsági javaslat 13. cikkét). Mivel a halonok kiváltására léteznek már alternatívák a 
tűzvédelemben, rögzíteni lehet e felhasználások megszüntetésének határidejét. A 11. cikk 
az exportcélú HCFC-k európai termelésének beszüntetését a Montreali Jegyzőkönyv 
értelmében 2025-ről 2020-ra javasolja előrehozni. A Milieu Ltd és az Ecosphere Lda 
tanulmányának 2015-re kellett volna elkészülnie a javaslat szerint, de a Bizottság ezt nem 
fogadta el. A határidőt előbbre kell hozni.

3. Új ODS-ek – Egyes olyan anyagokról, amelyek nem esnek a jegyzőkönyv szerinti 
ellenőrzés alá, a tudomány újabban bebizonyította, hogy ODP-jük a vártnál sokkal 
magasabb, s ezen anyagok értékesítése gyors ütemben nő. A 2006-os UNEP/WMO 
ózonértékelés szerint „a rövid élettartamú anyagok szerepe az ózonréteg károsításában 
nagyobb, mint gondoltuk”. A jelenlegi becslések szerint a nagyon rövid élettartamú
halogénezett anyagok, mint például a majdnem mindig antropogén normál propil-bromid 
(n-PB), jelentősen hozzájárul a sztratoszféra brómtartalmának növeléséhez, és így károsítja 
a sztratoszféra ózonrétegét. A bizottsági javaslat az n-PB-t a II. melléklet B. részében 
tárgyalja (bejelentendő anyagok), azonban azt véleményünk szerint a II. melléklet A. 
részében (korlátozott anyagok) kell tárgyalni.

Egy további kérdéskör a 17. cikkben említett exporttilalom. Nagyon fontos, hogy kevesebb 
kivétel legyen az exporttilalom alól. A sok kivételt nehéz ellenőrizni és a gyakorlatban 
érvényesíteni. Etikai és környezetvédelmi okokból az ózonkárosító anyagok exportját a lehető 
legnagyobb mértékben korlátozni kell, különösen a halonok és a HCFC-k tekintetében. 
Túlságosan nagy a kockázat, hogy ezeket a nagy ózonkárosítási (és üvegházhatási) kockázatú 
anyagokat a légkörbe engedjük.

Az ellenőrzéseket illetően erősebb, a környezeti ellenőrzésekre vonatkozó ajánlás szerinti 
struktúrára van szükség ahhoz, hogy az ODS-eket csökkenteni, és az ózonréteg vastagságát 
növelni lehessen. 

A jelentésben található módosítási javaslatok célja a rendelet szövegének további javítása a 
fent említett kérdéskörök mentén. Az Uniónak ambiciózus célokat kell kitűznie ahhoz, hogy 
vezető szerepet tölthessen be a világban. A túlzott UV-sugárzás káros hatásait így 
elkerülhetjük, és csökkenthetjük az üvegházhatást és az éghajlatváltozást.
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