
Közlemény az Európai Unióban nem helyettesíthető alkalmazásra engedélyezett, szabályozott anya-
gokat 2009-ben felhasználók számára, tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló

2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre

(2008/C 114/13)

I. E közlemény az alábbi anyagokra vonatkozik:

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

II. csoport: egyéb teljesen halogénezett CFC-k

III. csoport: halon 1211, 1301 és 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. E közlemény azon felhasználóknak szól, akiknek szándékában áll:

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

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

III. A nem helyettesíthető felhasználásra szánt szabályozott anyagokat a Közösségen belüli termelésből és –

szükség esetén – a Közösségen kívüli forrásokból történő import útján lehet beszerezni.

IV. Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv részes feleinek IV/25. és XIX/13.
határozata megállapítja az olyan „nem helyettesíthető felhasználások” meghatározásának kritériumait és
eljárását, amelyek folyamatos termelése és felhasználása a gyártás és felhasználás fokozatos megszünte-
tése után is engedélyezett.

V. A 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a
montreali jegyzőkönyv részes feleinek IV/25. és XIX/13. határozatával (2) összhangban, egyéb megfelelő
alternatíva hiányában meg kell határozni a fent említett szabályozott anyagoknak a Közösség területén
2008-ban nem helyettesíthető felhasználásokra engedélyezett mennyiségeit.

VI. A montreali jegyzőkönyv részes felei 2008 novemberében olyan határozatot hozhatnak, amely
2009-re engedélyezi az asztma és a krónikus obstruktív légúti betegségek kezelésére használt adagoló-
szelepes inhalációs készülékek esetében a klórozott-fluorozott szénhidrogének (CFC-k) nem helyettesít-
hető felhasználásaihoz szükséges termelés megengedett legnagyobb szintjét az I. mellékletben meghatá-
rozottak szerint, a felek ülésén meghatározott, a VII/28. határozat (2) bekezdésében található feltételek-
nek megfelelően.

VII. A montreali jegyzőkönyv részes feleinek XVIII/15. és XIX/18. határozata engedélyezi a jegyzőkönyv A.,
B. és C. mellékletében felsorolt (a II. és III. csoporthoz tartozó), laboratóriumi és analitikai célokat szol-
gáló szabályozott anyagok nem helyettesíthető felhasználáshoz szükséges előállítását és felhasználását.
Az engedélyezett felhasználásokat a részes felek hetedik üléséről készült jelentés IV. melléklete tartal-
mazza, a felek hatodik üléséről készült jelentés II. mellékletében megállapított feltételeknek megfelelően.
A VII/11. határozat (6) bekezdésében, a XI/15. határozat a)–c) albekezdésében, illetve a XIX/18. határo-
zat (3) albekezdésében felsorolt felhasználások nem tartoznak a laboratóriumi és analitikai célokat szol-
gáló engedélyezett felhasználások közé.
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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.

(2) A CFC–MDI-k gyártása szempontjából nem helyettesíthetőnek ítélt aktív hatóanyagok jegyzéke a következő internet-
címen érhető el:
http://ozone.unep.org/Exemption_Information/Essential_Use_Nominations/Measures_by_Parties_to_facilitate_the_tran-
sition_to_chlorofluorocarbon_EC.shtml



VIII. A montreali jegyzőkönyv részes feleinek X/19. határozatával összhangban a laboratóriumi és analitikai
célokra használt szabályozott anyagok tisztaságának az 1,1,1-triklór-etán esetében legalább
99,0 %-nak, a CFC-k és a szén-tetraklorid esetében legalább 99,5 %-nak kell lennie. Ezeket a szabályo-
zott anyagokat tartalmazó magas tisztaságú anyagokat és keverékeket csak visszazárható tárolóedény-
ben vagy háromliteresnél kisebb, nagynyomású palackban, illetve 10 milliliteres vagy annál kisebb
üvegampullában lehet szállítani, amelyen jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy ózonréteget lebontó, labo-
ratóriumi használatra és analitikai célokra szánt anyagokról van szó, továbbá ki kell kötni, hogy a hasz-
nált vagy felesleges anyagokat – ha lehetséges – újrahasznosítás céljából össze kell gyűjteni. Ha az újra-
hasznosítás nem megvalósítható, az anyagot a rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
eljárás szerint meg kell semmisíteni.

IX. További információk, illetve a montreali jegyzőkönyv részes felei által hozott olyan határozatok
szövegei, amelyek a fent említett laboratóriumi és analitikai célú felhasználásokat érintik, az alábbi
internetcímen érhetők el:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf

X. A 2037/2000/EK és a 2038/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a fenti nem
helyettesíthető felhasználásokra szánt szabályozott anyagok mennyiségeinek kiosztására alkalmazott
eljárás a következő:

1. Azok a 2008-ban kvótában nem részesülő vállalkozások, amelyek a 2009. január 1-je és 2009.
december 31-e közötti időszakra a Bizottság döntését kérik nem helyettesíthető alkalmazásokra
vonatkozó kvóták tekintetében, ebbéli szándékukat legkésőbb 2008. július 1-jéig jelzik a Bizott-
ságnak az alábbi internetcímen elérhető regisztrációs űrlap megküldésével:

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

Miután regisztráltatták magukat az ODS-adatbázisban, a 2. pontban leírtak szerint kell eljárniuk.

2. Nem helyettesíthető alkalmazásokra irányuló kérelmet az e közlemény elején felsorolt termékek
bármely felhasználója benyújthat.

Az adagolószelepes inhalációs készülékekben használt CFC-k esetén a Bizottság valamennyi bejegyzett
vállalkozásnak megküldi a kérelmi űrlapot.

Laboratóriumi felhasználások esetén a kérelmezőknek ki kell tölteniük a nem helyettesíthető laborató-
riumi felhasználásra vonatkozó űrlapot, amely az ODS-adatbázisban érhető el az alábbi internetcímen:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Az online adatközlésen kívül egy kinyomtatott és
aláírt behozatali nyilatkozatot is meg kell küldeniük 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 szintén el kell küldeni a tagállam illetékes hatóságának. A tagállamok valamennyi
kapcsolattartóját tartalmazó jegyzék online elérhető a következő internetcímen:

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

XI. A Bizottság csak a 2008. augusztus 1-jéig beérkezett jelentkezéseket veszi figyelembe.

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

XIII. A fenti eljárást követően a Bizottság határozat formájában értesíti a kérelmezőket a Közösségen belül
2009-ben nem helyettesíthető felhasználására engedélyezett szabályozott anyagok azon mennyiségeiről,
amelyek esetében engedélyezik a termelést és a behozatalt.

2008.5.9.C 114/28 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



XIV. A 2009-re szabályozott anyag nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett kvótájával rendelkező
felhasználók az ODS-adatbázison keresztül ajánlatot kérhetnek egy közösségi termelőtől vagy szükség
esetén a kvótáik keretein belül szabályozott anyagok behozatalára behozatali engedélyt kérelmezhetnek
a Bizottságtól. A gyártó az engedélyezett igény kielégítésére csak akkor állíthatja elő a szabályozott
anyagot, ha rendelkezik az adott termelés helye szerinti tagállam illetékes hatóságának engedélyével. A
tagállam illetékes hatósága kellő időben, az engedély odaítélése előtt értesíti a Bizottságot az ilyen
engedélyekről.
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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

2008.5.9.C 114/30 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



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

2008.5.9. C 114/31Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



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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