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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
130. gr. a,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91 frá 4. mars 1991
um efni sem eyða ósonlaginu (1), eins og henni var breytt með
reglugerð (EBE) nr. 3952/92 (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Vegna áhyggna af ósónlaginu hefur framkvæmdastjórnin ákveðið
að banna notkun tiltekinna tímatakmarkaðra efna fyrr en gert er ráð
fyrir í Montrealbókuninni sem tekur gildi 1. janúar 1995.

Samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 594/91, með síðari breytingum, skal
framkvæmdastjórnin ákvarða hvaða bráðnauðsynleg not skulu
heimiluð í bandalaginu eftir 31. desember 1994 og magn
tímatakmarkaðra efna sem leyfilegt er að framleiða, markaðssetja
eða framleiðendurnir sjálfir mega nota í eigin þágu í þessu skyni.

Ákveða skal hvað telst til bráðnauðsynlegra nota á klórflúorkolefnum
í samræmi við 2. mgr. 10. gr. og 2. mgr. 11. gr., halóni í samræmi
við 3. mgr. 10. gr. og 3. mgr. 11. gr. og koltetraklóríði í samræmi
við 4. mgr. 10. gr. og 4. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 594/91.

Eftirfarandi viðmiðanir sem eru notaðar til að meta bráðnauðsynleg
not eru í samræmi við ákvörðun IV/25 af fjórða fundi aðila að
Montrealbókuninni:

a) notkun tímatakmarkaðs efnis skal því aðeins álitin
,,bráðnauðsynleg“:

i) að það teljist brýnt með tilliti til heilbrigðis, öryggis eða
hafi sérstaka þýðingu fyrir samfélagsheildina (að
meðtöldum menningar- og vitsmunalegum þáttum); og

i) að ekki séu fyrir hendi aðrir tæknilega eða efnahagslega
hagkvæmir kostir eða ásættanlegar varaleiðir með tilliti
til umhverfis og heilsu;

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 215, 20. 8. 1994, bls. 21, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/95 frá 27. janúar
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 67, 14. 3. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 405, 31. 12. 1992, bls. 41.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 27. júlí 1994

um magn tímatakmarkaðra efna til bráðnauðsynlegra nota í
bandalaginu samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91

um efni sem eyða ósonlaginu(*)

(94/563/EB)

b) aðeins ætti að heimila framleiðslu og hugsanlega neyslu
tímatakmarkaðs efnis til bráðnauðsynlegra nota ef:

i) leitað hefur verið allra efnahagslega hagkvæmra
leiða til að draga úr bránauðsynlegri notkun og
tengdri losun tímatakmarkaða efnisins; og

ii)  ekki er hægt að útvega tímatakmarkaða efnið í nógu
miklu magni eða nógu góðu ástandi af fyrirliggjandi
birgðum af varðveittum eða endurunnum
tímatakmörkuðum efnum, að teknu tilliti til þarfar
þróunarlanda fyrir tímatakmörkuð efni.

Eftir að hafa fengið í hendur tiltekinn fjölda umsókna frá
aðildarríkjum fjallaði framkvæmdastjórnin, með aðstoð
stjórnsýslunefndarinnar sem skipuð er í samræmi við 12. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 594/91, eingöngu um þær umsóknir
sem töldust uppfylla skilyrðin um bráðnauðsynleg not í
samræmi við framangreinda Montrealbókun IV/25.

Þau bráðnauðsynlegu not sem skilgreind eru skiptast í fjóra
flokka, þ.e.: til nota í lækningaskyni, til nota sem leysiefni,
til nota á rannsóknarstofum og til annarra nota. Miðað við
magn eru bráðnauðsynlegustu notin læknisfræðileg notkun
munnúðaskammtara gegn astma og öðrum langvinnum
öndunarfærasjúkdómum sem umræðuhópur Umhverfismála-
áætlunar Sameinuðu þjóðanna (UNEP) um mat á tæknilegum
og efnahagslegum þáttum (TEAP) lagði áherslu á í tilmælum
sínum frá því í mars 1994 til aðila Montrealbókunarinnar.

Þessi ákvörðun var tekin í samræmi við nefndarmálsmeðferð
þá sem fram kemur í 12. gr. reglugerðar (EBE) nr. 594/91
með síðari breytingum.

Skrá yfir bráðnauðsynleg not og magn tímatakmarkaðra efna
er að finna í viðaukanum til upplýsingar fyrir framleiðendur
og notendur í iðnaði.

Magn hvers tímatakmarkaðs efnis sem hver framleiðandi má
framleiða skal síðar tilgreint í ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
1. Samþykkt bráðnauðsynleg not og heildarmagn klór-

flúorkolefna og koltetraklóríðs sem framleiðendur mega
markaðssetja eða nota til eigin þarfa árið 1995 er tilgreint í
viðaukanum.

2. Þessi ákvörðun gildir sem hér segir:

Tímabil takmörkunar: 1. janúar til 31. desember 1995.

2. gr.
Þessari ákvörðun er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 27. júlí 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yannis PALEOKRASSAS

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

SKRÁ YFIR BRÁÐNAUÐSYNLEG NOT Í EVRÓPUBANDALAGINU
ÁRIÐ 1995 OG HEILDARMAGN FYRIR EVRÓPUBANDALAGIÐ

A. Til nota í lækningaskyni

CFC

i) Framleiðsla munnúðaskammtara gegn astma og öðrum langvinnum lungnasjúkdómum. CFC
11, 12, 113, 114 Magn: 9 160 tonn

ii) Hreinsun gervilíffæra. CFC 113 Magn: 199 tonn

iii) Til nota sem leysiefni til að undirbúa kísillausn sem lækningatækjum er dýft í til húðunar.
CFC 113 Magn: 43 tonn

iv) Notað sem þynningarefni fyrir etýlenoxíð til sótthreinsunar á klóramfenikóldufti sem notað er
í augnsmyrsli. CFC 12 Magn: 0,4 tonn

B. Til nota sem leysiefni

B.1. CFC

i) Virk hvarfefni sem notuð eru til að framkalla fingraför á pappír. CFC 113 Magn: 10 tonn

ii) Notkun hvarftregs leysiefnis til framleiðslu á víxluðum osmósuhimnum til matvæla- og
lyfjagerðar. CFC 113 Magn: 10 tonn

B.2. Koltetraklóríð (CCl
4
)

i) Framleiðsla á klóruðu gúmmí, klóruðu parafíni og sem milliframleiðsluefni fyrir
plöntuvarnarefni. Magn: 100 tonn

ii) Framleiðsla á klóruðu gúmmí. Magn: 20 tonn

iii) Framleiðsla á ljósleiðurum. Magn: 10 tonn

iv) Til nota sem leysiefni fyrir NCl_3 við framleiðslu klórs. Magn: 520 tonn

v) Hreinsun og frásogseiming klórs. Magn: 50 tonn

vi) Framleiðsla tereftalóyldiklórs. Magn: 72 tonn
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C. Til nota á rannsóknarstofum

Eftirfarandi telst til rannsóknarstofunota: kvörðun búnaðar; notkun sem útdráttarleysiefni, notkun sem
þynningarefni eða burðarefni til efnagreiningar, notkun við lífefnarannsóknir; notkun sem hvarftregt
leysiefni til efnafræðilegra rannsókna, notkun sem burðarefni fyrir kemísk rannsóknarstofuefni sem og
til annarra mikilvægra greininga- og rannsóknarstofunota.

Sem sérstök dæmi um slíkt má nefna:

C.1. CFC

i) Notað CFC 113 við útdrátt lífrænna efna.

ii) Gæðaprófun á þurrsíum í kælikerfi (ASHRAE SPC 63.2P, DIN 8948 og 8949). CFC 113.

iii) Rannsóknir og þróun á óhefðbundnum drifefnum fyrir harða pólýúretankvoðu. CFC 11.

iv) Notað CFC 113 til að greina olíuinnihald vatns. Parísarsamþykktin DS/R 209).

C.2. Koltetraklóríð (CCl
4
)

i) Notað við vatnsgreiningu (tilskipun 79/869/EBE, Parísarsamþykktin DS/R 209).

ii) Notað við prófun á gassíum (tilskipun 89/686/EBE, DS/EN 141).

iii) Notað við halógenhvörfun á rannsóknarstofum.

iv) Notað sem staðlar við prófun á vörum úr efnaiðnaði og eftirlit með lífrænni mengun í vatni,
lofti o.s.frv.

v) Notað sem útdráttarmiðill og leysiefni við greiningar í ýmsum tilgangi.

vi) Almenn notkun á rannsóknar- og tilraunastofum: rannsóknir á varmaaflfræðilegum eiginleikum
ósóneyðandi efna, kemísk hreyfiafls- og eiturefnafræði.

Heildarmagn innan Evrópubandalagsins:

- CFC: 240 tonn

- Koltetraklóríð: 240 tonn

D. Ýmis not

i) Notkun CFC 11: sem varmaflutningsvökva til úranauðgunar. CFC 11 Magn: 30 tonn
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