
Közlemény a 2004-ben a Közösség területén nem helyettesíthető alkalmazásokra engedélyezett
szabályozott anyagok Európai Unión belüli felhasználói számára, az ózonréteget lebontó anyagok-
ról szóló, 2037/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (1) tekintetében – a közlemény

kizárólag az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozó országokra vonatkozik

(2004/C 133/04)

E közlemény az alábbi anyagokra vonatkozik:

– Fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC) 11, 12, 113, 114
vagy 115,

– Egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidro-
gének,

– Szén-tetraklorid,

– Halonok

– 1,1,1, triklór-etán,

– Részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidro-
gének (HBFC)

– Bróm-klór-metán

E közlemény azon felhasználóknak szól, akiknek szándékában
áll:

1. A Közösségen belül a fenti anyagokat a adagolószelepes
inhalációs készülékek (MDI) előállítására felhasználni.

2. A fenti anyagokat laboratóriumi és analitikai alkalmazások
céljára közvetlenül a gyártótól beszerezni vagy a Közösségbe
importálni, és nem az anyagok forgalmazójától beszerezni.

A nem helyettesítő felhasználásra szánt szabályozott anyagokat
a Közösségen belüli termelésből lehet beszerezni, vagy szükség
esetén a Közösségen kívüli forrásokból importálni.

A montreali jegyzőkönyvet aláíró feleknek az ózonréteget
lebontó anyagokról szóló, IV/25. határozata megállapítja azon
„nem helyettesíthető felhasználások” meghatározásának kritéri-
umait és eljárását, melyek folyamatos termelése és felhasználása
a gyártás és felhasználás fokozatos megszüntetése után is enge-
délyezett.

A 2038/2000/EK rendelettel módosított 2037/2000/EK ren-
delet 3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a montreali jegy-
zőkönyvet aláíró felek IV/25. határozatával összhangban meg
kell határozni a fenti szabályozott anyagoknak a Közösség terü-
letén 2004-ben nem helyettesíthető felhasználásokra engedélye-
zett mennyiségeit.

A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek XIV/14. határozata
engedélyezte az asztma és az obstruktív légzőszervi betegségek
kezelésére használt adagolószelepes inhalációs készülékek előál-
lítására használt fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k)
nem helyettesíthető felhasználásaihoz szükséges termelési és
fogyasztási szintet. A 2004-ben az MDI-k Európai Közösségen
belül történő előállításához a Felek által a XIV/14. határozatban
engedélyezett CFC 11, 12, 113, 114 mennyiség 1,884,000.00
kilogramm (egymillió-nyolcszáz-nyolcvannégyezer).

A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek X/19. határozatával
összhangban a laboratóriumi célokra használt szabályozott
anyagok tisztasági mértékének az 111-triklór-etán esetében

99,0 %-nak, a CFC-k és a szén-tetraklorid esetében 99,5 %-nak
kell lennie. Ezeket a szabályozott anyagokat tartalmazó magas
tisztaságú anyagokat és keverékeket csak visszazárható konté-
nerekben vagy nagynyomású, háromliteresnél kisebb palac-
kokban, vagy 10 milliliteres vagy annál kisebb üvegampullában
lehet szállítani, és jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy laborató-
riumi használatra és analitikai célokra szánt, az ózonréteget
lebontó anyagokról van szó és ki kell kötni, hogy a használt
vagy felesleges anyagokat – ha lehetséges – újrahasznosítás
céljából össze kell gyűjteni. Ha az újrahasznosítás nem kivite-
lezhető, az anyagot meg kell semmisíteni.

A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek XV/8. határozata enge-
délyezi a montreali jegyzőkönyv A, B, és C mellékleteiben felso-
rolt szabályozott termékeknek (a II. és III. csoportba tartozó
anyagok) a Felek 7. találkozójáról készített jelentés IV. Mellékle-
tében felsorolt laboratóriumi és analitikai célokhoz szükséges
nem helyettesíthető alkalmazásokhoz szükséges termelési és
felhasználási szintjét, a Felek 6. találkozójáról készített jelentés
II. Mellékletében megállapított feltételek betartásával.

A 2037/2000/EK és a 2038/2000/EK rendeletek keretében a
fenti nem helyettesíthető alkalmazásokra szánt szabályozott
anyagok mennyiségeinek elosztására alkalmazott eljárás a
következő:

1. Kérjük azokat a 2003-ban kvótában nem részesített vállalko-
zásokat, melyek a Bizottság elbírálását kérik nem helyette-
síthető alkalmazásokra vonatkozó kvótára a 2004. május 1.
és 2004. december 31. közötti időszakra, hogy ezen szándé-
kukat legkésőbb 2004. május 15. előtt a Bizottság felé
jelezzék.

Ozone Layer Protection (Ózonréteg-védelem)
European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General Environment (Környzetvédelmi Főigaz-
gatóság)
Unit ENV.C.2 – Climate change (Éghajlatváltozással foglal-
kozó egység)
BU5 2/25
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 299 87 64
Email: env-ods@cec.eu.int

2. Nem helyettesíthető alkalmazásokra irányuló kérelmet a
Közlemény elején felsorolt termékek bármely felhasználója
benyújthat. Az adagolószelepes inhalációs készülékekben
használt CFC-k esetében valamennyi kérelmezőnek ki kell
töltenie az ODS weboldalon: http://europa.eu.int/comm/
environment/ods/home/home.cfm található kérdőívet. A
laboratóriumi felhasználásokra minden kérelmezőnek ki kell
töltenie a weboldalon található űrlapot.

A jelentkezések másolatát el kell küldeni a tagállam illetékes
hatóságának is (a megfelelő címekért ld. az I mellékletet).
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(1) A legutóbb az 1804/2003/EK rendelettel (HL L 265., 2003.10.16.,
1. o.) módosított rendelet.(HL L 244., 2000.9.29., 1. o.)



3. A Bizottság csak a 2004. május 15-ével bezárólag beérkezett kérelmeket bírálja el a 2037/2000/EK ren-
delet 18. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

4. A fenti elbírálás után a Bizottság kvótákat állapít meg e felhasználóknak és értesíti őket az engedélyezett
felhasználásról, az általuk felhasználásra engedélyezett anyagról és az érintett szabályozott anyagok
mennyiségéről.

5. A fenti eljárást követően, a Bizottság egy határozat alapján értesíti a kérelmezőket a Közösségen belül,
2004-ben történő felhasználására engedélyezett szabályozott termékek azon mennyiségeiről, melyekre
engedélyezik a szabályozott anyagok termelését és behozatalát.

6. A szabályozott termékek 2004-ben történő nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett kvótájával
rendelkező felhasználók az ODS weboldalon keresztül ajánlatot kérhetnek egy közösségi termelőtől,
vagy szükség esetén behozatali engedélyt kérelmezhetnek a Bizottságtól szabályozott anyagok behozata-
lára kvótáik keretein belül. A termelő az engedélyezett igény kielégítésére csak akkor állíthatja elő a
szabályozott anyagot, ha rendelkezik az adott termelés helye szerinti tagállam illetékes hatósága engedé-
lyével. A tagállam illetékes hatósága kellő időben értesíti a Bizottságot az ilyen engedélyekről.
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