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REGLUGERÐ RAÐSINS (EB) nr. 3093/94 

frá 15. desember 1994 

um efni sem eyða ósonlaginu(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón a f  stofnsáltmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 130, gr. s,

með hliðsjón aftillögu framkvæmdastjórnarinnar ('),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. c í 
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Sýnt hefur verið fram á að linnuiaus losun ósoneyðandi efna í 
núverandi mæli veldur umtalsverðum skaða á ósonlagimi.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91 frá 4. mars 1991 um efni sem 
ey ð a  ó so n lag in u  (4) va r b re y tt m eð reg lu g e rð  (EB E ) 
nr. 3952/92 (5). í tengslum við þessa breytingu er æskilegt að 
umsteypa allri reglugerðinni til frekari glöggvunar.

I ljósi þess hver ábyrgðarhluti bandalagsins er i umhverfismálum 
og viðskiptum hafa öll aðildarríkin og bandalagið gerst aðilar að 
V ínarsáttm álanum  um vernd ósonlagsins, og að M ontreal- 
bókuninni um eíhi sem valda rýrnun ósonlagsins, eins og henni 
var breytt af aðilum að sáttmálanum á öðrum fundi þeirra í Lon
don.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 333,22. 12.1994, bis. 1, var 
ncfnd í ákvörðun sameiginlegu EES-iicfndaiiniiar nr. 57/96 frá 28. 
oktober 1996 uni breytingu á II. viðauka (Tækiiilcgar rcglugcrðir, 
staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Uinhvcrfisinál) við EES- 
sanminginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíftindi 
Eviópufoaiidalagsins.

(’) Stjtíð. EB nr. C 232,28. 8.1993, bls. 6.
O  Stjtíð. EB ii r. C 52,19. 2. 1994, bls. 8.
(3) Álit Evrópnþingsins frá 8. febrúar 1994 (Stjtíð. EB nr. C 61,28.2.1994, 

bls. 114). Sameiginleg ufstaða ráðsins frá 27. júlí 1994 (Stjtíö. EB nr. 
C 301,27.10.1994, bls. l).ÁkvorðunEvrópiiþingsinsfrá 17. nóvember 
1994 (hefiir eim ekld vcrið birt í Sfjórnartfðindum EB).

O  Stjtíð. EB nr. L 67, 14.3. 1991, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB nr. L405, 31. 12. 1992, bls. 41.

Með tilliti til nýlegra vísindarannsókna samþykktu aðilarnir að 
Montrealbókuninni, á fjórða fundi sínum í Kaupmannahöfn, þar 
sem bandalagið og aðildarríkin höfðu forystu, aðra breytingu á 
bókuninni sem felur í sér frekari ráðstafanir til verndunar 
ósonlaginu.

Nauðsynlegt er að grípa til aðgerða á vettvangi bandalagsins til að 
standa við skuldbindingar sem bandalagið hefur tekið á sig með 
Vínarsáttmáiaiiuin og amiarri breytingu bókunarinnar, cinkum að 
hafa stjórn á fram leiðslu  og fram boði á m etýlbróm íði og 
vetnisbrómflúorkoiefhum og framboði og notkun á vetnisklór- 
flúorkolefhum innan bandalagsins.

Með tilliti til visindarannsókna er rétt í sérstökum tilvikum að 
grípa til takmörkunarráðstafana sem eru enn strangari en þær 
sem er að finna í annarri breytingu á bókuninni.

Æskilegt er að leyfíleg notkun ósoneyðandi efna sé tekin til 
endurskoðunar regíulega með hliðsjón a f nefndarmeðferð.

N auðsynlegt er að fy lg jast mcð þróun m arkaðarins fyrir 
ósoneyðandi efni, einkum með það í huga að tryggja nægilegt 
framboð til bráðanotkunar, jafnframt því að fylgjast með þróun 
viðeigandi efiia sem eiga að koma í staðinn, en einnig þarf að halda 
í lágmarki innflutningi á nýjum, endurheimtum og endurunnum 
ósoneyðandi efnum  sera fara í frjálsa dreifingu í Evrópu- 
bandalaginu.

Rétt er að gera allar raunhæfar varúðaiTáðstafanir til að koma í 
veg fyrir losun ósoneyðandi efna og til að stuðla að endurheimt 
þeirra að notkun lokinni með endurnýtingu eða örugga fórgun í 
huga.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
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I.KAFLI

INNGANGSÁKVÆÐI

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um framleiðslu, innflutning, útflutning, 
fram boð, notkun og endurheim t klórflúorkolefna, annarra 
flillhalógenbundinna klórflúorkolefha, halóna, koltetraklóriðs,
1,1,1-tríklóretans, metýlbrómíðs, vetnisbrómílúorkolefiia og 
vetnisklórflúorkolefha. Hún gildir einnig um skýrslugjöf varðandi 
þessi efni.

2. gr. 

Skilgrein ingar

I þessari reglugerð er merking eítirfarandi hugtaka sem hér segir:

„bókunin“ : Montrcalbókunin um efni sem valda rýrnun 
ósonlagsins, hvort sem um er að ræða upprunaleguútgáfima 
frá 1987, eins hún var aðlöguð 1990 og 1992, breytlu 
útgáf una írá 1990, eins og hún var aðlöguð 1992, eða breyttu 
útgáfiina frá 1992,

„aðiii“ : aðili að bókuninni,

„ríki sem er ekki aðili að bókuninni“: að því er varðar íiltckið 
tak m örku narsky lt efn i, n 'ki eða svæ ðissto fnun  um 
elhahagslegan samruna sein hefur ekki samþykkt að vera 
bundin a f takmörkunum sem gilda um viðkomandi efhi,

„ tak m ö rk u n arsk y ld  e fn i“ : k ló rf lú o rk o le fn i, önnur 
fullhalógenbundin klórflúorkolefni, halón, koltetraklóríð,
1,1,1 -tríklórelan, metýlbrómíð, vetnisbrómflúorkoleftii og 
vetnisklórflúorkolefni, hvort sem þau eru ein sér eða í 
e fn ab lö nd u . Þ essi sk ilg re in in g  tek u r hvork i til 
takmörkunarskyldra efna, sem eru í iðnaðarvörum öðrum 
en ilátum notuðum við flutning eða geynisíu þessara efna, 
né til óverulegs m agns takmörkunarskylds efnis, sem 
myndast óvænt eða tilfallandi á meðan á íramleiðsluferli 
stendur, myndast úr óhvörfuðu hráefni, verður til sem 
óhreinindaleifar í kemískum efnum, þegar efhið er notað 
sem hjálparefni, eða losnar meðan á vöruframleiðslu eða - 
meðhöndlun stendur,

„klórflúorkolefni“ : takmörkunarskyld efni sem eru skráð í
I. flokki í I. viðauka, þar með talin myndbrigði þeirra,

„önnur fullhalógenbundin klórfíúorkolefiii“ : takinörkunar- 
skyld efni sem eru skráð í II. flokki í I. viðauka, þar með 
talin myndbrigði þeirra,

„halón“ : takmörkunarskyld efni sem eru skráð í III. flokki 
í I. viðauka, þar með talin myndbrigði þeirra,

„koltetraklóríð“ : takmörkunarskylt efni sem er skráð í
IV. flokki í I. viðauka,

„ l,l,l-trík ló re tan“ : takmörkunarskylt efni sem er skráð í
V. flokki í I. viðauka,

„m etýlbróm íð“ : takm örkunarskylt efni sem er skráð Í
VI. flokki i I. viðauka,

„vetnisbrómflúorkoíefni“: takmörkunarskyld efni sem eru 
skráð í VII. flokki i I. viðauka, þar með talin myndbrigði 
þeiira,

„vetnisklórflúorkolefni'1: takmörkunarskyid efni sem eru 
skráð í VIII. flokki i I, viðauka, þar með talin myndbrigði 
þeirra,

„framleiðandi“ : einstaklingur eða lögaðili sem framleiðir 
takmörkunarskyld efni innan bandalagsins,

„fram leiðsla": m agn takm örkunarskyldra efna sem er 
fram leitt, að frádregnu þvi m agni sem  er eytt með 
tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja og að frádregnu 
því magni sem er alfarið notað sem hi'áefhi við firamleiðslu 
annarra keinískra efna. Ekki skal líta á magn sem er 
endurheimt eða endurunnið sem „framleiðslu“,

„fyrirtæki": einstaklingur cða lögaðili, sem framleiðir, 
en d u rn ý tir m eð m arkaðsse tn ingu  í huga eða no tar 
takniörkunarskyld efni í iðnaðar- eða viðskiptaskyni í 
bandalaginu, eða sá sem kemur innfluttum efhum a f  þessu 
tagi í frjáfsa dreifingu innan bandalagsins, eða flytur slik 
efni út úr bandalaginu í iðnaðar- eða viðskiptaskyni,

„ósoneyðingarmáttur14: talan í síðastadálki í I. viðaukasem 
sýnir möguleg áhrifhvers takmörkunarskylds efnis um sig 
á ósonlagið,

„reiknað magn“: niag» sem er ákvarðað með þvi að mai'gfalda 
magn hvers takmörkunarskylds efnis með ósoneyðingar- 
mætti þess, eins og hann er gefinn upp í I. viðauka, og með 
því að leggja saman niðurstöðutölurnar fyrir hvem flokk 
takmörkunarskyldra efna í 1. viðauka,

„iðnaðarhagræðing“: tilfærsla, annaðhvort inilli aðila eða 
innan aðildarríkis, alls eða hluta reiknaðs magns framleiðanda 
til annars framleiðanda í því skyni að ná íram efnahagslegri 
skilvirkiii eða til að bregðast við fyrirsjáanlegum birgðaskorti 
vegna verksmiðjulokana,

„endurheimt“ : söfhun og geymsla takmörkunarskyldra efha 
frá til dæmis mannvirkjum, tækjabúnaði eða lokuðum 
geymum í tengslum við þjónustu eða fyrir forgun,

„endurnýting“ : endurnotkun endurheimís takmörkunar- 
skylds efhis í kjölfar gmnnhreinsunar, til að mynda síunar 
og þurrkunar. Þegar um kæ lim iðla er að ræða felur
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endumýtingin venjulega í sér að umrætt efni er fyllt á 
búnaðinn aftur og er það oft gert á staðnum,

„endurvinns!a“ : endurvinnsla og endurbætur á endurheimtu 
takmörkunarskyldu efhi með vinnshi eins og síun, þurrkun, 
eimingu og kemískri meðferð í því skyni að endurbyggja 
efnið með hliðsjón a f  tilteknum staðli, sem oft felur í sér 
vinnslu annars staðar í aðstöðu sem er miðsvæðis.

II. KAFLI 

ÁFANGAÁÆTLUN

3. gr.

Eftirlit með framleiðslu takmörkunarskyldra efna

1. M eð fyrirvara um ákvæði 8, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn klórflúorkolefnaframleiðslu hans, á tímabilinu 
I . janúartil 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% afreiknuðu 
magni klórflúorkolefnaframíeiðslu hans árið 1986,

klórflúorkolefhi verði ekki framleidd eftir 31. desember
1994.

Með fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum framleiðanda 
í aðildarríki þar sem reiknað magn klórflúorkolefnaframleiðslu 
var minna en 15 000 tonn árið 1986 að tryggja að:

reiknað magn klórfíúorkolefiiaframleiðslu hans, á tímabilinu
1. janúar til 3 1. desember 1994, og á tó lf mánaða íímabili 
þar á eftir, fari ekki yfir 15% af reiknuðu framleiðslumagni 
hans árið 1986,

klórflúorkolefhi verði ekki framleidd eftir 31. desember
1995.

Með hliðsjón aftilnefningum aðildarríkjanna skal framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við máísmeðferÖina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðm iðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á klórllúorkolefhum í bandalaginu eftir 31. desember 
1994, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun í eigin 
þágu. Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning ef hvorki 
er um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnin 
klórflúorkolefni hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjórnin skal veita þeim notendum sem fjallað er 
um í þriðju undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i g e tu r feng ið  ley fi h já  lögbæ ru  y f irv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi íramleiðsla fer fram, ti! að 
framleiða klórflúorkolefni eftir 31. desember 1994 íþv í skyni að 
anna eftirspurn framangreindra notenda sem leyfi er veitt iyrir. 
Lðgbæ rt yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni fyrirfram hafí það í hyggju að veita sííkt 
leyfí.

2. M eð fyrirvara um ákvæði 8, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn framíeiðslu hans á öðrum fullhalógenbundnum 
klórflúorkolefnum, á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 
1994, fari ekki yfir 15% af reiknuðu inagni a f framleiðslu 
hans á öðrum fullhalógenbundnum klórflúorkolefnum árið 
1989,

önnur fullhalógenbundin klórflúorkolefni verði ekki 
framleidd eftir 31. desember 1994.

Með hliðsjón af tilnefn ingum aðildarríkjanna skal framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
M ontrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir livaða bráðanotkun megi heimila fram leiðslu og 
innflutning á öðrum fullhalógenbundnum klórflúorkolefnum í 
bandalaginu eftir 31. desember 1994, og hvaða notendur geti nýtt 
sér þessa bráðanotkun í eigin þágu. Einungis skal leyfa slika 
framleiðshi og innflutning e f hvorki er um aðra kosti að ræða né 
unnt að ú tveg a  önnur fu llh a ló g en b u n d in  en d u ru nn in  
klórflúorkolefni hjá einhverjum aðila að bókunimii.

Framkvæmdastjórnin skal veita þeiin notendum scrn fjallað cr 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efiii þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i g e tu r feng ið  leyfi h já  lögb æ ru  y f irv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða önnur fullhalógenbundin klórflúorkolefni eftir 31. 
desember 1994 í því skyni að anna eftirspum framangreindra 
notenda sem leyfi er veitt fyrir. Lögbært yfirvald hlutaðeigandi 
aðildarríkis skal tilkynna framkvæmdastjórninni fyrirfram hafi 
það i hyggju að veita slikt leyfi.

3. M eð fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að halón verði ekki framleidd eftir 3 1. 
desember 1993.

M eð h lið s jó n  a f  tü n e fn in g u m  að ild a rr ík ja n n a  skal 
framkvæmdastjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt 
er fyrir um í 16. gr., nota viðmiðanimar í ákvörðun IV/25, sem 
aðilar að Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvcrt 
ár í senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á haiónum í bandalaginu eftir 31. desember 1993, og 
hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin þágu. 
Einungis skal leyfa slika framleiðshi og innflutning e f  hvorki er 
um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnin halón hjá 
einhverjum aðila að bókuninni.
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F ra m k v æ m d as tj ó r n i n skal veita þeim notendum sem Ijallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i gc tu r feng ið  leyfi h já lögb æ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða halón eftir 31. desember 1993 í því skyni að anna 
eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. Lögbært 
yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna framkvæmda- 
stjóminni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slikt leyfi.

4. M eð fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn koltetraklóríðframleiðsíu hans, á tímabilinu 
1. janúar til 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% af reiknuðu 
magni koltetraklóríðframleiðslu hans árið 1989,

koltetraklóríð verði ekki frainleitt eftir 31. desember 1994.

M eð h lið s jó n  a f  tiln e fn in g u m  að ild a rr ík ja n n a  skal 
framkvæmdastjómin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt 
er fyrir um í 16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem 
aðilar að Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert 
ár í senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á koltetraklóríði i bandalaginu eftir 31. desember 1994, 
og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin þágu. 
Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning e f hvorki er 
um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnið koltetraklóríð 
hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjómin skal veita þeim notendum sem tjallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efiii þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i getur feng ið  ley fi h já  lög b æ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða koltetraklóríð eftir 31. desember 1994 í því skyni að 
anna eftirspurn framangreindra notenda sem leyfi er veilt fyrir. 
L ögbæ rt yfirvald hlutaðeigandi að ildarrík is skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slíkt 
leyfí.

5. Með fyrirvara um ákvæði 8. ti! 12. mgr,, ber hverjum 
framleiðanda að tryggja aÖ:

reiknað magn 1,1 J-tríklóretanframieiðslu hans, á tímabilinu
1. janúar til 31. desember 1994, og á tó lf mánaða tímabili 
þar á eftir, fari ekki yfir 50% af reiknuðu magni 1,1,1- 
tríklóretanframleiðslu hans árið 1989,

1,1,1-tríklóretan verði ekki framleitt eftir 3 1. desember 1995,

Með hliðsjón a f tilnefningum aðildamkjanna skaí framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðm iðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á 1,1,1 -tríklóretani í bandalaginu eftir 31. desember 
1995, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin 
þágu. Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning e f hvorki 
er um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnið 1,1,1- 
tríklóretan hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjómin skal veita þeiin notendum sem fjallað er 
um i annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og i hve miklu 
magni.

F ram le ið and i ge tu r fen g ið  ley fi h jå logbæ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi íramleiðsla fer fram, til að 
framleiða 1,1,1-tríklóretan eftir 31. desember 1995 í því skyni að 
anna eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. 
Lögbæ rt y firvald  h lutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjóminni fyrirfram hafi það Í hyggju að veita slikt 
leyfi.

6. Með fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn metýlbrómiðframleiðslu hans fari, á timabilinu
1. janúar til 31. desember 1995, og á tó lf mánaða timabili 
þar á eftir, ekki yfir reiknað magn metýlbrómíðframleiðslu 
hans árið 1991,

reiknað magn metýfbrómíðframleiðslu hans fari, á timabilinu
1. janúar til 31. desember 1998, og á hverju tó lf inánaða 
timabili þar á eftir, ekki yfir 75% a f  reiknuðu magni 
metýlbrómíðframleiðslu hans árið 1991.

Reiknað magn hvers framleiðanda á metýlbrómíði, sem hann 
íramleiðir samkvæmt þessari málsgrein, skal ekki taka til þess 
m agns sem hann fram le ið ir  og er æ tlað til svæ lingar á 
vörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning.

7. Með fyrirvara um ákvæði 10, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að vetnisbrómflúorkolefni verði ekki 
framleidd eftir 31. desember 1995.

Með hliðsjón af tilnelhingum aðildarríkjannaskal framkvæmda- 
stjómin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á vetnisbróm flúorkolefnum  i bandalaginu eftir 
31. desem ber 1995, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa 
bráðanotkun í eigin þágu. Einungis skal leyfa slíka framleiðslu og 
innflutning e f hvorki er um aðra kosti að ræða né uimt að útvega 
endurunnin vetnisbróm flúorkolefni hjá einhverjum aðila að 
bókuninni.
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Framkvæmdastjórnin skal veita þeim notendum sem fjallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

Framleiðandi getur fengið leyfí hjá lögbæru yfirvaldi aðildar- 
ríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, tii að framleiða 
vetnisbrórnflúorkolefhi cftir 31. desember 1995 í því skyni að 
anna eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. 
L ögbæ rt y firvald  h lutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjóminni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slíkt 
leyfi.

8. Að því marki sem bókunin heimilar, getur lögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um \ 1. til 6. mgr., til að fullnægja grundvallarþörfum 
heimamarkaðar aðilanna sem fjallað er um í 5, gr. bókunarinnar, 
að því tilskildu að reiknað viðbótarmagnframleiðsluhlutaðeigandi 
aðildarríkis fari ekki umfram það magn sem er ley ft í þessu 
sambandi samkvæmt 2. gr. A til E og 2. gr. II í bókuninni fyrir 
tím abilin  sein um ræðir. L ögbæ rt yfirvald h lutaðeigandi 
aðildaiTÍkis skal tilkynna framkvæmdastjórninni fyrirfrain hafi 
það í hyggju að veita slikt leyfi.

9. Að þvi marki sem bókunin heimilar, getur lögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsia fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um i 1. til 5. og 7. mgr., til að fullnægja bráðanotkun 
aðilanna fari þeir fram á slikt. Lögbært yfirvald hlutaðeigandi 
aðildatríkis skal tilkynna framkvæmdastjóminni fyrirfram liafi 
það í hyggju að veita slikt leyfi.

10. Að því marki sem bókunin heimilar, getur iögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um í 1. til 9. mgr., vegna iðnaðarhagræðingar innan 
h lu tað e ig an d i a ð ild a rr ík is , að þ v í tilsk ild u  að re iknað  
framleiðslumagn aðildairíkisins fari ekki yfir summu reiknaðs 
framleiðslumagns innlendra framleiðanda hjá því, eins og mælt er 
fyrir um í 1. til 9. mgr., á þeim tímabilum sem um ræðir. Lögbært 
yfirvald hlutaðeigandi aðildarrikis skal tilkynna framkvæmda- 
stjórninni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slikt leyfi.

11. Að því marki sem bókunin heimilar, getur framkvæmda- 
stjórnin með samþykki lögbærs yfirvalds aðildarrikisins, þar sem 
viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft framíeiðanda að fara lram 
úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt er fyrir um í 1. til 10. 
mgr., vegna iðnaðarhagræðingar milli aðildarrikja, að því tilskildu 
að samanlagt reiknað framleiðslumagn hlutaðeigandi aðildarríkja 
fari ekki yfir summu reiknaðs framleiðslum agns innlendra 
framleiðanda hjá þeim, eins og mælt ev fyrir um í 1. til 10. mgr., á 
þeim tímabiluin sem um ræðir. Einnig skal farið fram á samþykki 
íögbærs yfírvalds aðildarríkisins þar sem áformað er að draga úr 
framleiðslu.

12. Að því marki sem bókunin heimilar, getur framkvæmda- 
s tjó rn in  að fengnu sam þy kk i bæ ði lögbæ rs y firv a ld s  
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, og 
ríkisstjómar hlutaðeigandi þriðja aðila, íeyft framleiðanda að leggja 
saman reiknað framleiðslumagn, sem mælt er fyrir um í 1. til 11. 
mgr., og reiknað magn sem framleiðanda í þriðj a landi cr ley ft að 
framleiða samkvæmt bókuninni og löggjöf viðkomandi þriðja lands 
vegna iðnaðarhagræðingar við þriðja aðila, að því tilskildu að 
samanlagt reiknað framleiðslumagn framleiðendanna tveggja fari 
ekki yfir summu reiknaðs magns sem bandalagsframleiðandum er 
leyft að framleiða samkvæmt 1. til 11. mgr. og reiknaðs inagns 
sem þriðja aðila er leyft að framleiða samkvæmt bókuninni og 
löggjöf viðkomandi þriðja lands.

4. gr.

Eftirlit með fiam boði takmörkunarskyldra cfna

1. M eð fy rirv a ra  um ákvæ ð i 10. m gr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að;

reiknað magn klórflúorkolefiia, sem hann markaðssetur eða 
notar í eigin þágu á timabilinu 1. janúar til 31. desember 
1994, fari ekkiyíir 15% afreiknuðumagni klórflúorkolefna 
sem hann markaðssetti eða notaði í eigin þágu árið 1986,

hann hvorki markaðssetji klórflúorkolefni né noti þau í eigin 
þágu eftir 31. desember 1994.

Lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla 
fer fram, getur leyft framleiðanda að markaðssetja klórflúorkolefiii 
eftir 31. desember 1994 í því skyni að anna eftirspurn, sem leyfi 
er veitt fyrir, þeirra notenda sem Qallað er um í 1. mgr. 3. gr.

2. M eð fy rirv a ra  um ák væ ð i 10. m gr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn annarra fu I lhalógenbundinna klórflúorkolefna, 
sem hann markaðssetur eða notar i eigin þágu á timabilinu 
1 .janúar til 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% a f  reiknuðu 
magni annarra fiillhalógenbundinna klórflúorkolefna sem 
hann markaðssetti eða notaði í eigin þágu árið 1989,

hann hvork i m arkaðsse tji önnur fu llhaló genb und in  
klórflúorkolefni né noti þau i eigin þágu eftir 31. desember 
1994.

Lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla 
fer fram, getur leyft fram leiðanda að m arkaðssetja önnur 
fullhalógenbundin klórflúorkoíefhi eftir 31. desember 1994 íþví 
skyni að anna eftirspum, sem leyfi er veitt fyrir, þeirra notenda 
sem fjallað er um í 2. mgr, 3. gr.

3. M eð fy rirv a ra  um ákvæ ði 10. m gr., be r hverjum  
framleiðanda að tryggja að hann hvorki markaðssetji né noti halón 
i eigin þágu eftir 31. desember 1993.
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III. K A IL I

VIÐSKIPTI 

6. gr. 

Leyfi til að flytja inn frá þriðju löndum

1. Framvisa verður innílulningsley fí vegna takmörkunarskyldra 
efna sem eru sett í fijálsa dreifingu í bandalaginu eða í virka vinnslu, 
hvort sem eíhin em ný, endurheimt eða endurunnin. Leyfíð skal 
gefið út af framkvæmdastjórninni þegar hún hefur gengið úr skugga 
um að ákvæði 6., 7., 8. og 12. gr. séu virt. Framkvæmdastjóminni 
ber að senda afrit afþessu leyfi til lögbærs yfirvaíds aðildarríkisins 
sem fyrh'hugað er að flytja umrædd efni inn til. Hvert aðildarríki 
um sig skal útnefha lögbært yfirvald í þessu skyni.

2. I beiðni um leyfi skal eftirfarandi tilgreint:

a) nafn og heimilisfang innflytjandans og útfly tjandans;

b) útflutningslandið;

c) lýsing á hverju efhi þar sem fram komi:

vörulýsing,

vörul iður og núiner í sameinuðu tollnafnaski'ámii, 

eðli efnisins (nýtt, endurheimt eða endurunnið), 

magn efnisins í kílógrðmmum;

d) tilg a n g u r fy rirh ug að s  in n flu tn in g s  (eyð ing  með 
tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja, endurnýting, 
notkun sem hráefni eða önnur notkun takmörkunarskyfda 
efhisins);

e) s taðu r og  d ag se tn ing  fy rirh u g að s  in n flu tn in g s , e f  
upplýsingar þar að Iútandi liggja fyrir.

3. Framkvæmdastjórnin getur krafíst vottorðs til staðfestingar 
á eðli efnisins sem á að flytja inn.

7. gr

Innflutningur takmörkunarskyldra efna frá þriðju 
löndu m

1. Með fyrirvara um 8. mgr. 4. gr., og nema til standi að eyða 
efnunum með tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja, nota þau 
sem hráefhi við frarnleiðslu annarra kemískra efiia eða til svælingar 
ávörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning, skulu 
takmörkunarskyld efhi sem eru sett í ír jálsa dreifmgu í bandalaginu 
og flutt eru inn frá þriðju löndum vera háð magntakmörkunum. 
Þ essa r tak m ark an ir sk u lu  ák v arð að ar i sam ræ m i við  
málsmeðferðina sem mælt er fyrir mn i 16. gr.

2. Bandalagið skal taka upp kvótana sem mælt er fyrir um í
II. viðauka eða í 8. mgr. 4. gr., er eiga að gilda fyrir hvert 12 
mánaða timabili sem um getur í viðaukanum eða í 8. mgr. 4. gr., og 
úthluta þeim til fyrirtækja í samræmi við málsmeðferðina í 16. gr.

3. Framkvæmdastjórninni getur, í samræmi við málsmeð- 
ferðina í 16. gr., breytt kvótunum  sem m æ lt er fyrir um í
Il.viðauka.

4. Framkvæmdastjómin getui' ley ft innílutning á takmörkunar- 
skyldum efhum til bandalagsins í meira magni en tilgreint er í 8. 
mgr. 4. gr. og í II. viðaukatil að anna eftirspurn, sem leyfí er veitt 
fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um í 1, lil 5. og 7. tngr. 3. gr.

5. Framkvæmdastjómin getur leyft fyrirtækjum að setja í lij á Is a 
dreifingu i bandalaginu takinörkunarskyld efni, sein fyrirhugað er 
að eyða með tækniaðferðum sem aðilamir samþykkja, eða sem 
fyrirhugað er að nota sem hráefni við fram leiðslu á Öðrum 
kem ískum  efnum  eða til svæ lingar á vörusendingum  eða 
meðhöndlunar á farmi fyrir flutning, i samræmi við málsmeðferðina 
sem mælt er fyrir um í 16. gr.

8. gr

Innflutningur takmörkunarskyldra efna frá ríki sem er 
ekki aðili

1. Bannað er að setja í frjálsa dreifíngu i bandalaginu ný, 
en d u rh e im t eða en d u ru nn in  k ló rf lú o rk o le fn i, ö nn ur 
fiillhalógenbundin klórflúorkolefhi, halón, koltetraklóríð eða 1,1,1,- 
tríklóretan sem er flutt inn fiá ríki sem er ekki aðili að bókuninni,

2. Einu ári frá gildistökudegi annarrar breytingar á bókuninni 
er barmað að setja í frjálsa dreifmgu í bandalaginu ný, endurheimt 
eða endurunnin vetnisbrómflúorkolefni sem eru flutt inn frá ríki 
.sem er ekki aðili að bókuninni. F'ramkvæindastjórnm birtir 
g ild is tö k u d ag  þ e ssa ra r  b rey tin g a r í S tjó rn a rtíð in d u m  
Ewópubaiidalagcmna.

9. gr

Innflutningur á vörum, sem innihalda takmörkunarskyld 
efni, frá ríkjum sem eru ekki aðilar að bókuninni

1, Með fyrirvara um ákvörðunina sem um getur í 4, mgr,, er 
bannað að setja í frjálsa dreifmgu 1 bandalaginu frainleiðsluvörur 
sem innihalda klórflúorkolefni eða halón og eru flultar inn frá ríki 
sem er ekki aðiíi að bókuninni.

2. Með fyrirvara um ákvörðunina sem uni getur í 4. mgr., er 
bannað að setja í frjálsa dreifingu i bandalaginu framleiðsluvörur 
sem innihalda önnur fu llhalógenbundin k lórflúorko lefn i, 
koltetraklórið eða 1,1,1 -tríklóretan og eru fluttar inn frá ríki sem 
er ekki aðili að bókuninni.



4.6.1998 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB N r.22 /11

3. Með fyrirvara um ákvörðunina sem uni getur í 4. mgr., er 
bannað að setja í frjálsa dreifingu i bandalaginu framleiðsíuvörur 
sem innihalda vetnisbrómflúorkolefhi og em fluttar imi frá ríki 
sem er ekki aðili að bókuninni.

4. Framkvæmdastjóminni er heimilt, í samræmi við málsmeð- 
ferðina sem mælt er fyrir um í 16. gi\, að bæta við eða fella brott 
liði i skránni í V. viðauka eða breyta henni með tilliti til skráa sem 
aðilarnir hafa tekið saman.

10. gr 

Innflutningur á vörum, sem eru framleiddar með 
takmörkunarskyldum efnurn, frá ríkjum sem eru ekki 

aðilar að bókuninni

Með hliðsjón a f  ákvörðun aðilanna skal ráðið, að fenginni tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar, samþykkja reglur um fijálsa dreifingu 
framleiðsluvara, sem eru fluttar inn frá ríki sem er ekki aðili að 
bókuninni, og sem eru framleiddar nieð takmörkunarskyldum 
efnum, sem hægt er að sanngreina með óyggjandi hætti, en 
innihalda ekki þessi efni. Við sanngreiningu slíkra efna skal farið 
eftirtæknilegum ráðum sem aðilarnir fameðjöfiiuniillibili. Ráðið 
tekur ákvörðun með auknum meirihluta.

11. gr 

Útflutningur á takmörkunarskylduin efnuin til ríkja scm  
eru ekld aðílar að bókuninni

1. Útflutningur frá bandalaginu á nýjum, endurheimtum eða 
endurumium klórflúorkolefnum, öðrum fullhalógenbundnum 
klórflúorkolefinim, halónum, koltetraklórlði eða 1,1,1-tríklóretani 
til ríkja sem eru ekki aðilar að bókuninni er bannaður,

2. Einu ári eftir dagsetninguna sem birtist í Stjórnartíðmdum  
Evrópubandalagatma, samkvæmt 2. mgr. 8. gr., er útflutningur 
frá bandalaginu á nýjum, endurheimtum  eða endurunnum  
vetnisbrómflúorkoleimim (il ríkja sem eru ekki aðilar að bókuninni 
bannaður.

12. gr

Sérstök leyfi til að eiga viðskipti við ríki sem eru ekki 
aðilar að bókuninni

Þ rá tt fy rir  8 ., 9. (1 ., 2. og 3. m gr.) og I I .  gr,, ge tu r 
framkvæmdastjórnin leyft viðskipti með takmörkunarskyld efni 
og framleiðsluvörur, sem innihalda og/eða em framleiddar með 
einu eða fleiri þessara efria, við riki sem er ekki aðili að bókuninni, 
að því tilskildu að ríkið teljist, á fundi aðiíanna, fara í einu og öllu 
að ákvæðum 2. gr., 2. gr. A til E, 2. gr. G og 4. gr, i bókuninni og 
hafi lagt fram upplýsingar þar að lútandi eins og tilgreint er i 7. gr. 
bókunarinnar. Framkvæmdastjómin tekur ákvarðanir i samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 16. gr.

13. gr 

Viðskipti við yílrráðasvæði sem heyra ekki undir 
bókuiiina

1. Með fyrirvara um ákvörðun sem er tekin sam kvæm t
2. mgr., gilda ákvæði 8., 9. og 11. gr. um yfirráðasvæði sem falla 
ekki undir bókunina á sama hátt og þau gilda um riki sem eru ekki 
aðiíar að bókuninni.

2. Fari yfirvöld á yfirráðasvæði, sem fellur ekki undir bókunina, 
i einu og öllu að ákvæðum 2. gr., 2. gr. A til B, 2. gr. G og 4. gr. 
bókunarinnar, og hafi þau lagt fram upplýsingar þar að lútandi 
eins og um getur í 7. gr. bókunarinnar, getur framkvæmdastjórnin 
ákveðié að sum eða öll ákvæði 8., 9. og 11. gr. gildi ekki hvað 
umrætt yfirráðasvæði varðar.

F ram k v æ m d astjó rn in  tek u r ák vörðun  í sam ræ m i við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 16. gr.

IV.KAFLI 

LOSUNAREFTTRLIT 

14. gr. 

E ndurlie in it notaöra tak m örku narsky ld ra  efna

Frá fyi'sta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar reglugerðai- 
skulu klórflúorkolefhi, fullhaiógenbundin klórflúorkolefrii, halón, 
kolteti'aklóríð, 1,1,1-tríklóretan, vetnisbróm flúorkolefni og 
velnisklórflúorkolefni sem fmnast í:

kæ libúnaði til no ta  í a tv innurekstri og iðnaði og í 
loftræstibúnaði,

búnaði sem inniheldur leysiefni, og

brunavarnarkerfum,

i tengslum við þjónustu og viðhald búnaðarins, eða áður en hann 
er gerður óvirkur eða tekinn ur umferð, endurheimt, efþað reynist 
gerlegt, með það fyrir augum að eyða efnunum með tækniað- 
ferðum sem aðilamir samþykkja, eða með öðram umhverfïsvænum 
eyðingaraðferðum, eða endurnýta eða endurvinnaþau, Aðildarríkin 
geta fastsett kröfur um lágmarksmenntun og hæfi folks sem sinnir 
umræddum þjónuslustörfum.

Þetta ákvæði hefur ekki áhrif á tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá
15. júií 1975 ( ‘) um úrgang eða á ráðstafanir sem aðildarríkin hafa 
geit til að framfylgja ákvæðum hennar.

Eigi síðar en 31. desember 1994 skalframkvæmdastjórnin senda 
ráðinu og Evrópuþinginu skýrslu um framkvæmd aðildarríkjanna 
á ákvæðum þessarar greinar.

0  Sljlið. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 39. Tilskipunin cins og licniti var 
brcytt incfi filskipun 91/156/EBE (Stjtíð. EB nr. L 78, 26. 3. 1991, bls. 
32) ogineð tilskipun 91/692/EBE (Stjtíð. EB nr. L377,31. 12.1991, bls. 
48).
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15. gr. 

Losu a takmörkunarskyldra efna

1. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar rauiihæfai' varúðanáðstafanir til að koma 
i veg fyrir losun klórflúorkolefria, annarra fiillhalógenbundinna 
klórflúorkoiefna, halóna, koltetraklóríðs, 1,1,1-tríkíóretans, 
v e tn isb ró m flú o rk o le fn a  og v e tn isk ló rflú o rk o le fn a  úr 
loftræstibúnaði og kælibúnaði til atvinnurekstrar og iðnaðar, 
brunavarnarkerfum ogbúnaði sem inniheldur leysiefni, á meðan á 
framleiðslu, uppsetníngu, rekstri og þjónustu við hann stendur. 
Aðildarríkin geta fastsett kröfiir um lágmarksmenntun og hæfi 
folks sem sinnir umræddum þjónustustörfum.

2. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðarráðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun m etýlbrómíðs úr sótthreinsibúnaði og víð 
starfsemi þar sem metýlbrómíð er notað. Aðildarríkin geta fastsett 
kröfur um lágmarksmenntun og hæfí folks sem sinnir umræddum 
þjónustustörfum.

3. Frå fyrsta degi íjórða mánaðar eftir giidistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðarráðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun takmörkunarskyldra efha sem eru notuð sem 
hráefni við fiamleiöslu annarra kemískra efna.

4. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðaiTáðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun takmörkunarskyldra efha sem verða til óvænt 
við framleiðslu annarra kemískra efna.

V.KAFLI 

STJÓRNUN, SKÝRSLUGJÖF OG LOKAÁKVÆÐI

16. gr.

Stjórnun

Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem skipuð er 
fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa framkvæmda- 
stjómarinnar.

Fulltrúi framkvæmdastjómarinnar leggur fyrir nefndina drög að 
þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefhdin skal skila áliti sínu á 
drögunum fyrir þann trest sem formanninum er heimilt að setja 
eflir því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim 
meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar 
um er að ræða ákvarðanir sem ráðið á að samþykkja samkvæmt 
tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna 
í neihdinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn 
greiðir ekki atkvæði.

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem öðlast gildi 
þegar í stað. Séu ráðstafanirnar hins vegar ekki í samræmi við álit 
nefndarinnar ber framkvæmdastjóminni að gi-eina ráðinu tafarlaust

frá þeim. E f svo ber undir getur framkvæmdastjóniin frestað því 
að ráðstafanirnar, sem hún hefur ákveðið, komi til framkvæmda 
um einn mánuð hið lengsta frá því að ráðinu var greint frá þeim.

Ráðinu er heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum meirihluta 
innan þeirra tímamarka sem um getur í þriðju málsgrein.

17. gr.

Skýrslugjöf

1. a) Fyrir 31. mars ár hvert, i fyrsta sinn árið 1995, skal hver 
framleiðandi, innflytjandi og/eðaútflytjandi takmörkunar
skyldra efha senda framkvæmdastj óminni upplýsingar, og 
afrit a f þeim til lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðildarríkis, 
um:

heildarframleiðslu,

framleiðslu til að anna eftirspurn, sem leyfi er veitt 
fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um í 1. til 5. og 7. 
mgr. 3. gr.,

framleiðsluaukningu samkvæmt 8. mgr. 3. gr. sem hefur 
það að markmiði að fullnægja gmndvallarþörfum 
heimamarkaðar þeirra aðila sem uni getur í 5. gr. 
bókunarinnar,

fram lei ðs 1 uaukn ingu samkvæmt 9. mgr. 3. gr. sem heflir 
það að markmiði að anna bráðanotkun aðilanna,

framleiðsluaukningu samkvæmt 10., 11. og 12. mgr.
3. gr. sem leyfi hefur fengist fyrir í tengslum við 
iðnaðarhagræðingu,

endurunnið magn,

magn sem hefúr verið eytt með tækniaðferðum sem 
aðilarnir samþykkja,

birgðir,

m agn innfluttra nýrra efna sem eru sett í frjálsa 
dreiftngu í bandalaginu, sundurliðað fyrir rfki sem eru 
aðilar að bókuninni og þau sem em  ekki aðilar að 
henni,

innflutning til bandalagsins til að anna eftirspurn, sem 
leyfi er veitt fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um i
1. til 5. og7. mgr. 3. gr.,

útflutning á framleiðslu frá bandalaginu, sundurliðað 
fyrir rfki sem eru aðilar að bókuninni og þau sem eru 
ekki aðilarað henni,

framleiðslu sem framleiðandi markaðssetur eða notar 
f eigin þágu innan bandalagsins,

magn sem er notað sem hråefhi,
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hvað varðar hvert takm örkunarskylt efni um sig fyrir 
tímabilið 1. janúar til 31. desember undanfarandi árs.

Þ rá tt fy rir  fra m an g re in d a r sk u ld b in d in g a r  skal 
upplýsingunum, sem um getur í þessarí málsgrein, fyrir 
tímabilið l.janúartil 31. desember 1993, skilaðeigi síðaren 
síðasta dag fjórða m ánaðar eftir gild istöku þessarar 
reglugerðar.

b) Að því er varðar 8. mgr. 4. gr. skal hver framleiðandi eða 
innflytjandi vetnisklórflúorkolefna, á síðasta degi fyrsta 
ársfjórðungs eftir gildistöku þessarar reglugerðar, og á 
s íð as ta  degi hvers á rs fjó rð u n g s  þar á eftir, senda 
framkvæmdastjórninni upplýsingar, og afrit a f  þeim til 
lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðifdarríkis, um:

ve tn isk ló rflú o rk o lefnafram leiðslu  hans sem er 
markaðssett eða rtotuð í hans cigin þágu í bandalaginu,

innflutning vetnisklórflúorkolefna til bandalagsins.

2. Sérhver notandi,sem ijallaðerum  í l .t il5 .o g 7 .m g r.3 .g r., 
skal, í síðasta lagi 31. mars ár hvert, 1 fyrsta sinn árið 1996 að því 
er v a rð a r k ló rf lú o rk o le fn i, ö nn u r fu llh a ló g en b u n d in  
klórflúorkolefni, halón og koltetraklóríð og 1997 að því er varðar
1,1,1 - trík ló re tan  og v e tn isb ró m flú o rk o le fn i, ve ita  
framkvæmdastjóminni upplýsingar, og senda afrit a f  þeim til 
lögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem hann notar umrædd 
efhi, um hvemig og í hve miklum mæli hann notar efni sem hann 
hefiir fengið leyfi til að nota samkvæmt viðeigandi málsgreinum
3. gr.

3. S érhv er fram le ið and i, in n fly tja n d i og  ú tfly tjan d í 
metýlbrómíðs á árinu 1991 skal veita framkvæmdastjórninni 
upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. varðandi það ár, og senda 
afrit a f  þeim til lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðildarríkis, eigi 
síðar en síðasta dag íjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar. Sérhver framleiðandi, innflytjandi og útflyíjandi skal 
einnig tilgreina það magn sem hann notar til svæ lingar á 
vörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning.

4. Framkvæmdastjórnin skal gera viðeigandi ráðstafanir til að 
farið sé með upplýsingar sem henni berast sem Irúnaðarmál.

18. gr. 

Eftirlit

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt, til að inna a f hendi þau 
verk sem henni ber samkvæmt þessari reglugerð, að afla allra 
nauðsynlegra upp lýsinga hjá rík isstjórnum  og lögbærum  
yflrvöldum aðildarríkjanna og hjá tyrirtækjunum,

2. Þegar framkvæmdastjómin sendir beiðni um upplýsingar 
til fyrirtækis ber henni samtímis að senda afrit a f  beiðninni til 
íögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem fyrirtækið hefur aðsetur, 
ásam t greinargerð um hvers vegna farið er fram á þessar 
upplýsingar.

3. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu láta fara fram þær 
rannsóknir sem framkvæmdastjórnin telur þörf á samkvæmt 
þessari reglugerð.

4. E f framkvæmdastjómin og iögbæit yfirvald aðildarríkisins, 
þar sem rannsóknirnar eiga að fara fram, eru því samþykk ber 
em bæ ttism önnum  fram kvæ m d astjó rnarinnar að að stoð a 
embættismenn yflrvaldsins við að sinna skyldustörfum sínum.

5. Fram k v æm d a stj ó rn i n skal gera viðeigandi ráðstafanir til að
farið sé með upplýsingar sem er aflað samkvæmt þessari grein
sem ti’únaðannál.

19. gr. 

Viðurlög

Hvert aðildarríki um sig skal ákveða viðurlög við broti á þessari 
reglugerð eða á Ínnlendum ráðstöfunum sem eru gerðar til að 
lirinda henni í framkvæmd.

20. gu

1. Reglugerð (EBE) nr. 594/91 falli úr gildi.

2, Litið skal á tilvisanir í reglugerðina, sem felld er úr gildi 
samkvæmt 1, mgr., sem tilvisanir í þessa reglugerð.

21. gr.

Giklistaka

R eglugerð þessi öðlast g ildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartiöinchim Evrópubandalagama.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. desember 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

A. MERKEL

forseti.
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L VÎDÀUKI

Efni sem reglugerðin gildir um

Flokkur Efni Ósoneyðingar- 
máttur (f)

I, flokkur c f c i3 (CFC- 11) 1,0
c f 2c i2 (CFC- 12) 1,0
C 2F 3C13 (CFC-113) 0,8
C .F.C l, (CFC-114) 1,0
C2F 5C1 (CFC-115) 0,6

II. flokkur CFjCI (CFC- 13) 1,0
c 2f c i5 (CFC- I I I ) 1,0
c 2f 2c i4 (CFC-112) 1,0
c 3f c i7 (CFC-21I) 1,0
c 3f 2c i6 (CFC-212) 1,0
c 3f 3c i5 (CFC-213) 1,0
C3F4C14 (CFC-214) 1,0
c ,f 5c i3 (CFC-215) 1,0
c 3f 6c i2 (CFC-216) 1,0
c 3f 7c i (CFC-217) 1,0

111. flokkur CF2B i-CI (halôn-1211) 3,0
CFjBr (halón-1301) 10,0
C2F,B r2 (halón-2402) 6,0

IV. flokkur CCI, (koltetraklóríð) 1,1

V. flokkur c 2u 3c \ 3 ø ( 1,1,1-tríklóretan) 0,1

VI. llokkur CH3Br (metýlbrómið) 0,7

VIL flokkur CHFBr2 1,00
CHF2Br 0,74
C II2FBr 0,73

C2HFBr4 0,8
C2HF2Br3 1,8
C2HF3Br3 1,6
C2HF4Br 1,2
CaHaFBr, 1,1
C2H 2F2Br2 1,5
C2H2F 3Br 1,6
C2H3FB r2 1,7
C2H3F 2Br 1,1
C2H 4FBr 0,1

C3HFBr6 1,5
C3HF2Br5 1,9
C3HF3Br, 1,8
C ,H F.B i\3 4 3 2,2
C3H F5Br2 2,0
C3HF6Br 3,3

C3H 2FBr5 1,9
C3H2F2Br, 2,1
C ,H 2F 3Br3 5,6
C3H2F4Br2 7,5
C3H 2F 5Br 1,4
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Flokkur Efni Ó soneyðingar- 
máttui (J)

VII. flokkur (frh.) C ^ F B r , 3,9
C3H 3F2Br3 3,1
C3H 3F 3Br2 2,5
C3H 3F4Br 4,4
C3H ,FB r3 0,3
C ,H > 2B r2 1,0
C3H.,F3Br 0,8

C ,H sFBr2 0,4
C3H 5F2Br 0,8
C H F B r3 u 0,7

VIII. flokkur CHFC12 (HCFC- 21) 0,040
c h f 2c i (HCFC- 22) 0,055
c h 2f c i (HCFC- 31) 0,020
C.HFCl.2 4 (HCFC-121) 0,040
C2HF2C]3 (HCFC-122) 0,080
c 2h f 3c i2 (HCFC-123)(3) 0,020
c 2h f 4c i (HCFC-124)(3) 0,022
c 2h 2f c i3 (HCFC-131) 0,050
c 2h 2f 2c i2 (HCFC-132) 0,050
C2H 2F3C1 (HCFC-133) 0,060
c 2h 3f c i 2 (HCFC-141) 0,070
c h 3f c i2 (HCFC-141b)(3) 0,110
c 2h 3f 2c i (HCFC-142) 0,070
c h 3f 2c i (HCFC-142b)(3) 0,065
C2H:1FC1 (HCFC-151) 0,005
C,HFC1( (HCFC-221) 0,070
c 3h f 2c i5 (HCFC-222) 0,090
c 3h f 3c i4 (HCFC-223) 0,080
c j i f . c li A j (HCFC-224) 0,090
c 3h f 5c i2 (HCFC-225) 0,070
c f 3c f 2c h c i2 (HCFC-225ca)(3) 0,025
c f 2c if 2c h c if (HCFC-225cb)(3) 0,033
c 3h f 6c i (HCFC-226) 0,100
c 3h 2f c i s (HCFC-231) 0,090
c 3h 2f 2c i4 (HCFC-232) 0,100
C3H 2F3C13 (HCFC-23 3) 0,230
c 3h 2f 4c i2 (HCFC-234) 0,280
c 3h 2f sc i (HCFC-23 5) 0,520
c 3h 3f c i4 (HCFC-241 ) 0,090
c ,h 3f 2c i3 (HCFC-242) 0,130
c 3h 3f 3c i2 (HCFC-243) 0,120
c ,h ,f ,c i3 3 4 (HCFC-244) 0,140
C3H4FCi3 (HCFC-251) 0,010
c 3h 4f 2c i2 (HCFC-252) 0,040
c 3h 4f 3c i (HCFC-253) 0,030
c 3h sf c i 2 (HCFC-261) 0,020
c 3h 5f 2c i (HCFC-262) 0,020
c 3h 6f c i (HCFC-271) 0,030

(') Tiilurnar sem sýna ósoneyðingannált oru áællaðar út frá níiveraiuli þekkingu og verða cndurskoðaðar og uppfærðar
reglulega með liliðsjón a f  ákvörðunum  sein verða tekiiar a f  aðilum að M oiilrcalbókiiiiinni uni efni sein valda rýrm m  
ósonlagsÍDs.

(*) Þessi formula á ckki við uni íklóretan.
(*) Hagkvæinustu efnin frá viðskiptalegu sjúnarmiði samkvæmt bókuninni.
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ÍL VIÐÁ IJ KI

Magiitakmarkaiiir á innfluíningi frá þriðju iöndum

(reiknað magn í tonnuin)

Efni
Fyrir tó lf mánaða 

tím abilfrá l.janúar 
til 31. desember I. flokkur II. flokkur III. flokkur IV. flokkur V. flokkur VI. flokkur VII. flokkur

1993 1 161 14 700 I 288 2 378
1994 348 4 0 386 I 189
1995 0 0 0 1 189 11 530
1996 0 11 530 0
1997 11 530
1998 8 648
1999 8 648
2000 8 648
2001 8 648
2002 8 648
2003 8 648
2004 8 648
2005 8 648
2006 8 648
2007 8 648
2008 8 648
2009 8 648
2010 8 648
2011 8 648
2012 8 648
2013 8 648
2014 8 648
2015 8 648
Síðar 8 648
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III. VIÐAIÍKI

Númcr og lýsingar í sameiiniðu tollnafnaskránni (SAT) vegna cfnanna sem  
uni getur í I. og II. viðauka

SAT-númer Lýsing

2903 40 Í0 —  Tríklórflúonnetan
2903 40 20 —  Díkfórdíflúormetan
2903 40 30 ---- Tríklórtríflúoretan
2903 40 40 —  Díklórtetraflúoretan
2903 40 50 -----Klórpentaflúoretan
2903 40 61 ------ Klórtríflúormetan, Pentaklórflúoretan, Tetraklórdí-

flúoretan, Heptaklórflúotprópan, Hexaklórdíflúorprópan, 
Pentaklórlríflúorprópan, Tetraklórtetraflúorprópan, 
Tríklórpentaflúorprópan, Díklórhexaflúorprópan eða 
Klórheptaílúorprópan

2903 40 70 —  Brómtríflúormetan
2903 40 80 ---- Díbrómtetrafíúoretan
2903 40 91 —  Brómkiórdíflúormetan
2903 14 00 - - Kolteti'aklóríð
2903 19 10 —  1,1,1-tríklóretan
2903 30 33 —  Brómmetan (metýlbrómíð)

úr 2903 40 98 —  Vetnisbrómflúorkolefhi
úr 2903 40 69 —  Vetnisklórflúorkolefni
úr 3823 90 96 ------Blöndur sem innihalda efiii sem falla undir númerin 2903 40

10,2903 40 20,2903 40 30,2903 40 40,2903 40 50 eða 
2903 40 61

úr 3823 90 97 ------Blöndur sem Ínnihalda efni sem falla undir númerin 2903 40
70, 2903 40 80, 2903 40 91 eða 3823 90 96

úi-3823 90 98 —  Blöndur sem innihalda efni sem falla undir númerin 2903 14 
00 eða 2903 19 10
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IV. VTÐAUKI

Heildartakmörk á því ínagni sem framleiðendur og innflytjendur vetnisklórfliíoikolefna geta 
sett á markað og notað eigin þágu í bandalaginu

Fyrir tó lf mánaða tímabil frá 
1. janúar til 31. desember

VIII. flokkur(')
Viðmiðunannörk fyrir 

ósoneyðingarmátt í tonnum
Hlutfall af 

viðmiðunarmörkum

1995 7 655 100%
1996 7 655 100 %
1997 7 655 100%
1998 7 655 100%
1999 7 655 100%
2000 7 655 100 %
2000 7 655 100 %
2002 7 655 100 %
2003 7 655 100 %
2004 4 975 65%
2005 4 975 65%
2006 4 975 65%
2007 3 062 40%
2008 3 062 40%
2009 3 062 40%
2010 í 531 20%
2011 1 531 20%
2012 1 531 20 %
2013 383 5 %
2014 383 5 %
2015 0 0 %

(') Viðmiðunarmörkin miðast við 2,6 % af klórflúorkolefnum og 100 % af vctiiisklórflúnrkolefnum seni frunileiðeudur 
innrkaðssctja erta nota i eigiu þágu á árinu 1989.

V.VIÐAUKI

Númer í sanieinuðu tollnafnaskránni vegna vara scm innihalda takmörkunarskyld efiiií1)

1. Loftræstieiningar í bifreiðar og flutnLngabifreiðar

SAT-númer

8701 20 10-8701 90 90
8702 10 11 -8702 90 90
8703 10 10- 8703 90 90
8704 10 11 - 8704 90 90
8705 10 0 0 - 8705 90 90
8706 00 11 -8706 00 99

(') Þessi tollmimcr cru gefln tii glöggvuuar fyrir follyfirvöld aðildarríkjanna.
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2. Kæli- og loftræstiVvarmadælubúnaður til heimilisnota og atvinnurekstrar 

Kæliskápar:

SAT-númer

8418 10 1 0 -8 4 1 8 2 9  00 
841850 11 -8418 50 19 
841861 1 0 -8 4 1 8 6 9  99

Frystiskápar:

SAT-númer

Rakaeyöingattæki ;

Vatnskælar:

ísvélar:

8418 10 10 
8418 30 10 
841840 10 
8418 50 11 
841861 10 
8418 69 10

8418 29 00 
8418 30 99 
8418 40 99 
8418 50 19 
8418 61 90 
8418 69 99

SAT-númer

8415 10 0 0 -84 15  83 90 
8424 89 00 
8479 89 10 
8479 89 80

SAT-númer

8419 60 00 
8419 89 80

SAT-númer

8418 10 10 
8418 30 10 
8418 40 10 
8418 50 11 
8418 61 10 
8418 69 10 
8479 89 80

8414 29 00 
8418 30 99 
8418 40 99 
8418 50 19 
8418 61 90 
8418 69 99

Loftræsti- og varmadælubúnaður:

SAT-númer

8415 10 0 0 -8 4 1 5  83 90 
841861 10 -841861  90 
8418 69 10-84 18  69 99 
8418 99 10-8418 99 90
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3. Urifefni, að undanskildum drifefnum til lyflækninga 

Matvæli:

SAT-númer

0404 90 11 - 0404 90 99 
151790 10- 151790 99 
2106 90 91 
2106 90 99

Málning og lökk, unnir vatnsdreifblitir og leysilitir:

SAT-númer

3208 10 10-32 08  10 90 
3208 20 10-32 08  20 90
3208 90 10-32 08  90 99
3209 10 0 0 -3 2 0 9  90 00 
321000 1 0 -3 2 1 0 0 0  90 
3212 90 90

Umvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvömr:

SAT-númer

3303 00 10 - 3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 0 0 -3 3 0 5  90 90
3306 10 0 0 -3 3 0 6  90 00
3307 10 0 0 -3 3 0 7  30 00 
3307 49 00
3307 90 00

Yfirborðsviik efiii:

SAT-númer

3402 20 10 -3 4 0 2  20 90

Smurefm;

SAT-númer

3403 11 00
3403 19 10-3403 19 99 
3403 91 00
3403 99 10-3403 99 90

Efni til heimilisnota:

SAT-númer

3405 10 00 
3405 20 00 
3405 30 00 
3405 40 00
3405 90 10-34 05  90 90
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Vörur úr eldflmum efnum:

SAT-númer

3606 10 00

Efni tit vamar gegn eða útrýmingar á skocdýrum, nagdýrum, sveppum og illgresi o.þ.h.:

SAT-númer

3808 10 10-3808 10 90 
3808 20 10-38 08  20 80 
3808 30 11 - 3808 30 90 
3808 40 10-38 08  40 90 
3808 90 10-38 08  90 90

Áferðar- og íburðarefni o.þ.h.:

SAT-númer

3809 10 10-3809  10 90 
3809 91 00 - 3809 93 00

Lífræn samsett leysiefhi o.þ.h.:

SAT-númer

3814 00 10-3814  00 90

Unninn afísingarvökvi:

SAT-númer

3820 00 00

Efni kemísks eða skylds iðnaðar:

SAT-númer

3823 90 10 
3823 90 60 
3823 90 70
3823 90 81 -3823 90 98

Silikon i frumgerðum:

SAT-númer

3910 00 00

Vopn;

SAT-númer

9304 00 00
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4. Færanleg slökkvitæki:

SAT-númer

8424 10 10-84 24  10 99

5, Einangrunarpiötur, klæðningar og rörahlífar:

SAT-númer

3917 21 10-3917  40 90
3920 10 21 -3920 99 90
3921 11 00-39 21  90 90
3925 10 00 -3 9 2 5  90 80
3926 90 10-3926  90 99

6. Forfjölliður:

SAT-númer

3901 10 10-3911 90 90


