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                                      REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 2038/2000                  2003/EES/57/28 

frá 28. september 2000 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 um efni sem eyða ósonlaginu að því er varðar 
 innúðaskammtara og lyfjadælur (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ FÉLAGSMÁLANEFNDARINNAR 
HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr.  sáttmálans (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Útflutningur á innúðaskömmturum til þróunarlanda og 

útflutningur á lyfjadælum, sem innihalda klórflúr-kol-
efni, er ekki leyfður samkvæmt reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 um efni sem 
eyða ósonlaginu  (3). Ekki skal þó takmarka útflutning 
þessara heilbrigðisvara ef notkun þeirra er leyfð á 
markaði innan bandalagsins. 

2) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 2037/2000 til samræmis 
við þetta. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Eftirfarandi liður bætist við 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2037/2000: 
 

„f) innúðaskömmturum, sem innihalda klórflúrkolefni, 
og skömmtunarbúnaði, sem inniheldur klórflúr-kol-
efni, fyrir loftþétt tæki, sem eru ætluð til ígræðslu í 
mannslíkamann til að láta frá sér mælda lyfja-
skammta, sem skv. 1. mgr. 4. gr. er heimilt að veita 
tímabundið leyfi fyrir í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 18. gr.“ 

 
2. gr. 

 
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 28. september 2000. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE P. MOSCOVICI 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 25, var  

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2002 frá  
27. september 2002 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna  
nr. 61, 12.12.2002, bls. 28. 

(1)  Áliti var skilað 20. september 2000 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). 

(2)  Álit Evrópuþingsins frá 7. september 2000 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB) og ráðsins frá 28. september 2000. 

(3)  Stjtíð. EB L 244, 29.9. 2000, bls. 1. 


