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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 291/2011

av 24. mars 2011

om viktige bruksområder for andre kontrollerte stoffer enn hydroklorfluorkarboner til 
laboratorie- og analyseformål i Unionen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget (*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget(1), særlig artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Unionen har allerede faset ut produksjon og forbruk 
av kontrollerte stoffer for de fleste bruksområder. 
Kommisjonen skal fastsette hvilke viktige laboratorie- 
og analyseformål andre kontrollerte stoffer enn 
hydroklorfluorkarboner kan brukes til.

2) Ved beslutning XXI/6, truffet av partene i Montreal-
protokollen, konsolideres eksisterende beslutninger, og 
det generelle unntaket for laboratorie- og analyseformål 
forlenges fra 31. desember 2010 til 31. desember 2014 for 
alle kontrollerte stoffer unntatt hydroklorfluorkarboner, 
og dermed tillates den produksjon og det forbruk som er 
nødvendig for bruken av kontrollerte stoffer til viktige 
laboratorie- og analyseformål, under forutsetning av at 
vilkårene i Montreal-protokollen overholdes.

3) Ved beslutning VI/25, truffet av partene i Montreal-
protokollen, spesifiseres det at et bruksområde kan 
anses som viktig bare dersom det ikke finnes teknisk og 
økonomisk gjennomførbare alternativer eller erstatninger 
som kan godtas ut fra et miljø- og helseperspektiv. I sin 
framdriftsrapport fra 2010 har gruppen for vurdering 
av teknologi og økonomi (TEAP) påvist et betydelig 
antall framgangsmåter der det nå finnes alternativer 
til bruken av kontrollerte stoffer. På bakgrunn av disse 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2011, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2012 av 26. oktober 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 6 av 24.1.2013, s. 22.

(1) EUT L 286 av 31.10.2009, s. 1.

opplysningene og beslutning XXI/6 bør det opprettes 
en liste over de bruksområdene der det finner teknisk og 
økonomisk gjennomførbare alternativer som kan godtas 
ut fra et miljø- og helseperspektiv.

4) Det bør også opprettes en liste over viktige bruksområder 
der bruk av metylbromid er tillatt, som avtalt mellom 
partene i beslutning XVIII/15, og over de bruksområder 
der TEAP anser at det ikke finnes tilgjengelige alternativer.

5) I tillegg bør det presiseres at bruk av kontrollerte stoffer 
i undervisning på grunnskolenivå og videregående 
nivå ikke kan anses som et viktig formål, og at bruken 
bør begrenses til høyere utdanning eller yrkesrettet 
utdanning. Bruk av kontrollerte stoffer i kjemisett som er 
tilgjengelige for offentligheten, bør heller ikke anses som 
et viktig formål.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Produksjon, import og bruk av andre kontrollerte stoffer enn 
hydroklorfluorkarboner kan tillates for de viktige analyse- 
og laboratorieformålene som er angitt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. mars 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO 

 President

 

______
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VEDLEGG

Bruk av andre kontrollerte stoffer enn hydroklorfluorkarboner til viktige laboratorie- og analyseformål

1.  Følgende bruksområder for andre kontrollerte stoffer enn hydroklorfluorkarboner anses som viktige laboratorie- og 
analyseformål:

a)  bruk av kontrollerte stoffer som referanse eller standard:

– for å kalibrere utstyr der kontrollerte stoffer brukes,

– for å overvåke utslippsnivåer for kontrollerte stoffer,

– for å fastslå restmengdenivåer for kontrollerte stoffer i varer, planter og råvarer,

b)  bruk av kontrollerte stoffer i toksikologiske laboratorieundersøkelser,

c)  laboratoriebruk der det kontrollerte stoffet omdannes ved en kjemisk reaksjon f.eks. med kontrollerte stoffer 
brukt som utgangsmateriale,

d)  bruk av metylbromid i et laboratorium for å sammenligne hvor effektivt metylbromid er sammenlignet med 
alternativene,

e)  bruk av karbontetraklorid som løsemiddel ved bromering med N-bromsuksinimid,

f)  bruk av karbontetraklorid som kjedeoverføringsagens ved polymerisasjon av frie radikaler,

g)  andre laboratorie- og analyseformål der det ikke finnes teknisk og økonomisk gjennomførbare alternativer.

2.  Følgende bruksområder for andre kontrollerte stoffer enn hydroklorfluorkarboner anses ikke som viktige 
laboratorie- og analyseformål:

a)  kjøle- og klimaanleggsutstyr brukt i laboratorier, herunder laboratorieutstyr med kjøling, som ultrasentrifuger,

b)  rengjøring, omarbeiding, reparasjon eller ombygging av elektroniske komponenter eller enheter,

c)  bevaring av publikasjoner og arkiver,

d)  sterilisering av materialer i et laboratorium,

e)  all bruk i undervisning på grunnskolenivå eller videregående nivå,

f)  som deler i kjemisett som er tilgjengelige for offentligheten og ikke beregnet for bruk i høyere utdanning,

g)  for rengjøring eller tørking, herunder fjerning av fett fra glassartikler og annet utstyr,

h)  for bestemmelse av hydrokarboner, oljer og fett i vann, jord, luft eller avfall,

i)  prøving av tjære i veidekkematerialer,

j)  kriminalteknisk fingeravtrykktaking,

k)  prøving av organisk materiale i kull,

l)  som løsemiddel ved bestemmelse av cyanokobalamin (vitamin B12) og bromindeks,

m)  i metoder basert på selektiv løselighet i det kontrollerte stoffet, herunder bestemmelse av cascarosider, 
skjoldbruskkjertelekstrakt og framstilling av pikrater,

n)  innledende konsentrasjon av analytter ved kromatografiske metoder (f.eks. høytrykksvæskekromatografi 
(HPLC), gasskromatografi (GC), adsorpsjonskromatografi), atomabsorpsjonsspektroskopi (AAS), induktivt 
koblet plasmaspektroskopi (ICP), røntgenfluorescensanalyse,

o)  for bestemmelse av jodindeks i fett og oljer,

p)  andre laboratorie- og analyseformål der det finnes teknisk og økonomisk gjennomførbare alternativer.

____________




