
Közlemény az Európai Unió ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat 2009-ben exportálni
kívánó exportőrei számára, tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK

európai parlamenti és tanácsi rendeletre

(2008/C 114/12)

I. E közlemény azon vállalkozásoknak szól, amelyek a 2009. január 1-je és 2009. december 31-e közötti
időszakban az alábbi anyagokat kívánják exportálni az Európai Unióból:

I. csoport: CFC 11, 12, 113, 114 és 115

II. csoport: egyéb teljesen halogénezett CFC-k

III. csoport: halon 1211, 1301 vagy 2402

IV. csoport: szén-tetraklorid

V. csoport: 1,1,1-triklór-etán

VI. csoport: metil-bromid

VII. csoport: részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének

VIII. csoport: részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének

IX. csoport: bróm-klór-metán

II. A 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 11. cikkének értelmében tilos exportálni a
Közösségből klórozott-fluorozott szénhidrogéneket, más teljesen halogénezett klórozott-fluorozott
szénhidrogéneket, halonokat, szén-tetrakloridot, 1,1,1-triklór-etánt és részlegesen halogénezett brómo-
zott-fluorozott szénhidrogéneket, illetve személyes használati tárgyakon kívül más olyan termékeket és
berendezéseket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak, illetve amelyek folyamatos működéséhez ilyen
anyag szükséges. A tiltás nem vonatkozik az alábbi anyagok exportjára:

a) a 3. cikk (6) bekezdése értelmében termelt, a montreali jegyzőkönyv 5. cikke szerint a felek alapvető
belföldi igényeit kielégítő, szabályozott anyagok;

b) a 3. cikk (7) bekezdése szerint előállított, a felek általi, nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazást
kielégítő, szabályozott anyagok;

c) a 3. cikk (5) bekezdése szerint termelt, illetve 7. cikk b) pontja szerint importált, szabályozott anya-
gokat tartalmazó termékek és berendezések;

d) 2009. december 31-ig az illetékes hatóság által engedélyezett vagy működtetett létesítményekben,
kritikus alkalmazásokra tárolt visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált halon a rendelet
VII. mellékletében felsorolt kritikus alkalmazások kielégítésére, valamint a VII. mellékletben felsorolt
kritikus alkalmazások kielégítésére használt, halont tartalmazó termékek és berendezések;

e) alapanyagként vagy reakcióközegként használt szabályozott anyagok;

f) klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó adagolószelepes inhalációs készülékek és a kimért
gyógyszeradagok bejuttatására szolgáló, hermetikusan zárt, az emberi szervezetbe történő beülte-
tésre szánt, ideiglenesen engedélyezhető implantátumok;

g) klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználásával előállított merev szigetelőhabot vagy integrált
bevonóhabot tartalmazó használt termékek és berendezések; e kivétel nem érvényes az alábbiakra:

– hűtő- és légkondicionáló berendezések és termékek,

– más berendezések és termékek részét képező hűtő- és légkondicionáló berendezések és termékek,
amelyek hűtőközegként használt klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmaznak, illetve
amelyek folyamatos működéséhez hűtőközegként használt klórozott-fluorozott szénhidrogén
szükséges;

– építés során használt szigetelőhab és egyéb ilyen célú termékek.
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(1) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb az 540/2007/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított
rendelet.



h) Részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-ket) tartalmazó termékek és
berendezések, amelyeket olyan országokba exportálnak, ahol a HCFC-k ilyen termékekben történő
használata még engedélyezett.

Tilos a metil-bromid és a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének exportja a
Közösség területéről a jegyzőkönyvet alá nem író valamennyi államba.

III. A 2037/2000/EK rendelet 12. cikke az ezen közlemény I. mellékletében felsorolt anyagok exportját
engedélyhez köti. Ezeket a kiviteli engedélyeket az Európai Bizottság állítja ki a 11. cikknek való megfe-
lelés ellenőrzését követően.

IV. A Bizottság ezennel felszólítja azokat a vállalkozásokat, amelyek 2009. január 1-je és december 31-e
között szabályozott anyagokat kívánnak exportálni, és amelyek eddig még nem kaptak kiviteli enge-
délyt, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb 2008. július 1-jéig jelezzék a Bizottságnak az alábbi internet-
címen elérhető regisztrációs űrlap megküldésével:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Miután regisztráltatták magukat az ODS-adatbázisban, az V. pontban leírtak szerint kell eljárniuk.

V. Az előző évek valamelyikére kiviteli engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak nyilatkozatot kell tenniük
oly módon, hogy kitöltik és elküldik az erre vonatkozó, az ODS-adatbázisban online elérhető kiviteli
nyilatkozati űrlapot: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Az online adatközlést követően
egy másolatot is meg kell küldeniük a behozatali nyilatkozatról a Bizottság címére:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General Environment (Környezetvédelmi Főigazgatóság)
Unit ENV.C.4 – Industrial Emissions and Protection of the ozone layer (Ipari kibocsátások, az ózon-
réteg védelme)
BU-5 2/053
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

A kérelem másolatát ezenkívül el kell küldeni a tagállam illetékes hatóságának is. A tagállamok vala-
mennyi kapcsolattartóját tartalmazó jegyzék online elérhető a következő internetcímen:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

VI. A Bizottság csak a 2008. augusztus 1-jéig beérkezett jelentkezéseket veszi figyelembe. A kiviteli nyilat-
kozat megküldése önmagában nem jogosít fel exporttevékenység végzésére.

VII. Ahhoz, hogy 2009-ben szabályozott anyagokat exportálhassanak, a kiviteli nyilatkozatot tevő vállalko-
zásoknak exportengedélyezési számot (EAN) kell igényelniük a Bizottságtól az ODS-adatbázisban
online elérhető EAN-kérelmező űrlap kitöltésével. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a
kérelem megfelel a kiviteli nyilatkozatnak és a 2037/2000/EK rendelet követelményeinek, kiadja az
exportengedélyezési számot. A kérelmezőt e-mailben értesítik kérelme elfogadásáról. A Bizottság fenn-
tartja az exportengedélyezési szám megvonásának jogát, amennyiben az exportálandó anyag nem felel
meg a leírásnak, nem használható az engedélyezett célokra, illetve nem lehet a rendeletnek megfelelően
exportálni.

VIII. Ahhoz, hogy megvizsgálhassa az anyag leírását és a kivitel célját, a Bizottság további adatokat kérhet be
a kérelmezőtől, amelyeket a rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának összefüggésében az
alapvető belföldi igények kielégítését vagy a felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazásának
kielégítését célzó kivitellel kapcsolatos EAN-kérelem elbírálása során figyelembe vesz.

Ilyen adatok lehetnek különösen:

– a gyártó nyilatkozata arról, hogy az anyagot az adott célra gyártotta,

– a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az anyagot kizárólag az adott célra exportálja,

– a végső rendeltetési hely szerinti országban tevékenykedő végső címzett neve és címe.
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A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy csak akkor adja ki az exportengedélyezési számot, ha a célor-
szág illetékes hatósága megerősíti a kivitel célját és azt, hogy a kivitel megfelel a montreali jegyzőkönyv
előírásainak.

IX. Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) kivitelére vonatkozó további információk elérhetők a követ-
kező internetcímen:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm
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I. MELLÉKLET

Az érintett anyagok

Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

I. csoport CFCl3 (CFC 11) 1,0

CF2Cl2 (CFC 12) 1,0

C2F3Cl3 (CFC 113) 0,8

C2F4Cl2 (CFC 114) 1,0

C2F5Cl (CFC 115) 0,6

II. csoport CF3Cl (CFC 13) 1,0

C2FCl5 (CFC 111) 1,0

C2F2Cl4 (CFC 112) 1,0

C3FCl7 (CFC 211) 1,0

C3F2Cl6 (CFC 212) 1,0

C3F3Cl5 (CFC 213) 1,0

C3F4Cl4 (CFC 214) 1,0

C3F5Cl3 (CFC 215) 1,0

C3F6Cl2 (CFC 216) 1,0

C3F7Cl (CFC 217) 1,0

III. csoport CF2BrCl (halon 1211) 3,0

CF3Br (halon 1301) 10,0

C2F4Br2 (halon 2402) 6,0

IV. csoport CCl4 (szén-tetraklorid) 1,1

V. csoport C2H3Cl3 (2) (1,1,1-triklór-etán) 0,1

VI. csoport CH3Br (metil-bromid) 0,6

VII. csoport CHFBr2 1,00

CHF2Br 0,74

CH2FBr 0,73

C2HFBr4 0,8

C2HF2Br3 1,8

C2HF3Br2 1,6

C2HF4Br 1,2

C2H2FBr3 1,1

C2H2F2Br2 1,5

C2H2F3Br 1,6

C2H3FBr2 1,7

C2H3F2Br 1,1

C2H4FBr 0,1

C3HFBr6 1,5

C3HF2Br5 1,9

C3HF3Br4 1,8

C3HF4Br3 2,2

C3HF5Br2 2,0

C3HF6Br 3,3

C3H2FBr5 1,9

C3H2F2Br4 2,1
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Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

C3H2F3Br3 5,6

C3H2F4Br2 7,5

C3H2F5Br 1,4

C3H3FBr4 1,9

C3H3F2Br3 3,1

C3H3F3Br2 2,5

C3H3F4Br 4,4

C3H4FBr3 0,3

C3H4F2Br2 1,0

C3H4F3Br 0,8

C3H5FBr2 0,4

C3H5F2Br 0,8

C3H6FBr 0,7

VIII. csoport CHFCl2 (HCFC 21) (3) 0,040

CHF2Cl (HCFC 22) (3) 0,055

CH2FCl (HCFC 31) 0,020

C2HFCl4 (HCFC 121) 0,040

C2HF2Cl3 (HCFC 122) 0,080

C2HF3Cl2 (HCFC 123) (3) 0,020

C2HF4Cl (HCFC 124) (3) 0,022

C2H2FCl3 (HCFC 131) 0,050

C2H2F2Cl2 (HCFC 132) 0,050

C2H2F3Cl (HCFC 133) 0,060

C2H3FCl2 (HCFC 141) 0,070

CH3CFCl2 (HCFC 141b) (3) 0,110

C2H3F2Cl (HCFC 142) 0,070

CH3CF2Cl (HCFC 142b) (3) 0,065

C2H4FCl (HCFC 151) 0,005

C3HFCl6 (HCFC 221) 0,070

C3HF2Cl5 (HCFC 222) 0,090

C3HF3Cl4 (HCFC 223) 0,080

C3HF4Cl3 (HCFC 224) 0,090

C3HF5Cl2 (HCFC 225) 0,070

CF3CF2CHCl2 (HCFC 225ca) (3) 0,025

CF2ClCF2CHClF (HCFC 225cb) (3) 0,033

C3HF6Cl (HCFC 226) 0,100

C3H2FCl5 (HCFC 231) 0,090

C3H2F2Cl4 (HCFC 232) 0,100

C3H2F3Cl3 (HCFC 233) 0,230

C3H2F4Cl2 (HCFC 234) 0,280

C3H2F5Cl (HCFC 235) 0,520

C3H3FCl4 (HCFC 241) 0,090

C3H3F2Cl3 (HCFC 242) 0,130

C3H3F3Cl2 (HCFC 243) 0,120

C3H3F4Cl (HCFC 244) 0,140

C3H4FCl3 (HCFC 251) 0,010
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Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

C3H4F2Cl2 (HCFC 252) 0,040

C3H4F3Cl (HCFC 253) 0,030

C3H5FCl2 (HCFC 261) 0,020

C3H5F2Cl (HCFC 262) 0,020

C3H6FCl (HCFC 271) 0,030

IX. csoport CH2BrCl Halon 1011/bróm-klór-
metán

0,120

(1) Ezek az ózonlebontó potenciálok a jelenlegi ismeretekre alapozott becslések, és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 1987-es
montreali jegyzőkönyvet aláíró felek által hozott határozatok tükrében időről időre felülvizsgálatra és módosításra kerülnek.

(2) Ez a képlet nem vonatkozik az 1,1,2-triklór-etánra.
(3) A jegyzőkönyvnek megfelelően a kereskedelmi szempontból legalkalmasabb anyagot jelöli.
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