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                   REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1804/2003              2006/EES/58/18 

frá 22. september 2003 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar eftirlit með haloni sem flutt er 
út vegna neyðarnotkunar, útflutning vara og búnaðar sem innihalda klórflúrkolefni og 

eftirlit með brómklórmetani (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Við framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2037/2000 frá 29. júní 2000 um efni 
sem eyða ósonlaginu (4) hafa ýmis málefni komið 
upp sem fjalla þarf um þegar breytingar eru gerðar á 
reglugerðinni. Þessi málefni, sem varða örugga og 
skilvirka beitingu reglugerðarinnar, hafa verið rædd 
við aðildarríkin í stjórnarnefndinni samkvæmt 
reglugerðinni. Þessi reglugerð felur í sér fjórar 
breytingar á reglugerð (EB) nr. 2037/2000. 

 

2) Framkvæmdastjórnin fær umboð skv. iv-lið 4. mgr. 
4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2037/2000 til að 
endurskoða á hverju ári neyðarnotkun halons sem 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 265, 16.10.2003, bls. 1. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2004 frá 
23. apríl 2004 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 43, 26.8.2004, bls. 13. 

(1) Stjtíð. ESB C 45 E, 25.2.2003, bls. 297. 
(2) Stjtíð. ESB C 95, 23.4.2003, bls. 27. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 5. júní 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 26. júní 2003.  
(4) Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt 

með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/160/EB (Stjtíð. ESB  
L 65, 8.3.2003, bls. 29). 

 

tilgreind er í VII. viðauka við þá reglugerð. Í þeirri 
reglugerð er þó ekki kveðið á um að í tengslum við 
þessa endurskoðun verði komið á tímamörkum til að 
afnema í áföngum þessa neyðarnotkun í ljósi 
uppgötvunar og notkunar annarra lausna. Í fyrstu 
breytingu á reglugerðinni er kveðið á um 
möguleikann á því að setja tímamörk til að draga úr 
neyðarnotkun halons, að teknu tilliti til annarra 
lausna, sem eru tæknilega og fjárhagslega gerlegar, 
eða tækni sem er viðunandi frá umhverfis- og heil-
brigðissjónarmiði þegar VII. viðauki við reglu-
gerðina er endurskoðaður. Þetta ætti að tryggja að 
árangur náist við að draga úr neyðarnotkun halons og 
hraða þannig endurheimt ósonlagsins. 

 

3) Í annarri breytingunni er fjallað um útflutning halons 
vegna þeirrar neyðarnotkunar sem tilgreind er í VII. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 2037/2000. Frá 1. 
janúar 2004 er heimilt samkvæmt reglugerðinni að 
halda áfram að nota halon, í þeim tilgangi sem 
tilgreindur er í VII. viðauka, í slökkvibúnað í 
Evrópubandalaginu. Þessi notkun telst 
„neyðarnotkun“ þar sem ekki eru tiltækar aðrar 
lausnir sem eru tæknilega og fjárhagslega gerlegar. 
Því telst búnaður sem inniheldur halon, sem er ekki 
tilgreindur í VII. viðauka, ekki til neyðarnotkunar. 
Taka skal allan búnað, sem inniheldur halon og er 
ekki til neyðarnotkunar, úr notkun fyrir 31. desember 
2003. Heimilt skal vera að geyma halon sem tekið 
hefur verið úr notkun sökum neyðarnotkunar, flytja 
það úr geymslu vegna neyðarnotkunar eða eyða því. 

 

4) Samkvæmt d-lið 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2037/2000 er heimilt að flytja út „vörur og búnað 
sem inniheldur halon til að fullnægja þörf sökum 
neyðarnotkunar sem tilgreind er í VII. viðauka“. 
Breyta skal þeirri grein til að heimila útflutning á 
haloni í búlkum til neyðarnotkunar til 31. desember 
2009 svo framarlega sem það er fengið úr 
endurheimtu, endurunnu og endurnýttu haloni sem 
kemur úr geymsluaðstöðu sem lögbært yfirvald hefur 
samþykkt eða starfrækir. Endurskoða skal útflutning 
á haloni í búlkum með það fyrir augum að leyfa ekki 
útflutning fyrr en 31. desember 2009 ef við á. Banna 
skal útflutning á haloni til neyðarnotkunar eftir 31. 
desember 2003 ef halonið kemur ekki úr starfsstöð 
sem lögbært yfirvald hefur samþykkt eða starfrækir 
til að geyma halon til neyðarnotkunar. 
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5) Framkvæmdastjórnin skal bera ábyrgð á því að 

heimila útflutning á haloni sem flutt er út í vörum og 
búnaði til neyðarnotkunar. Framkvæmdastjórnin skal 
aðeins heimila slíkan útflutning þegar lögbært yfir-
vald viðeigandi aðildarríkis hefur staðfest að 
útflutningurinn sé til einhverrar þeirrar sértæku 
neyðarnotkunar sem tilgreind er í VII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 2037/2000. Að auki skal þess 
krafist við lok ársins að útflytjandinn tilkynni hver 
útflutningurinn hafi orðið í raun. 

 
6) Aðildarríkin skulu gefa skýrslu árlega um 

takmörkunarskyld efni sem eru endurheimt, endur-
unnin, endurnýtt eða sem er eytt. Sem stendur er þess 
krafist samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að 
gefa skuli skýrslu eigi síðar en 31. desember 2001 
frekar en árlega, en árlegar skýrslur eiga eftir að 
verða mikilvægar í framtíðinni, einkum til að 
ákvarða framfarir í eyðingu halons sem er umfram 
þær kröfur sem gerðar eru vegna neyðarnotkunar. 

 
7) Í þriðju breytingunni er fjallað um útflutning á 

takmörkunarskyldum efnum eða vörum sem inni-
halda þau. Útflutningur á takmörkunarskyldum 
efnum eða vörum sem innihalda takmörkunarskyld 
efni skal bannaður. Þetta bann skal hvetja til endur-
heimtar og eyðingar slíkra takmörkunarskyldra efna í 
samræmi við 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 2037/2000. 
Aðaláhersla er lögð á að stöðva vaxandi útflutnings-
viðskipti með notaðan kæli- og loftræstibúnað, 
einkum kæliskápa og frystikistur til heimilisnota og 
byggingarfrauðeinangrun sem inniheldur klórflúor-
kolefni, við þróunarlönd. Ef ekki er til staðar aðstaða 
til að eyða klórflúorefnum í þróunarlöndum munu 
þau að lokum berast út í andrúmsloftið og valda 
skemmdum á ósonlaginu. Þar að auki eru þróunar-
lönd farin að hætta að nota klórflúorefni í áföngum 
og mörg hafa gefið til kynna að þau vilji ekki taka 
við notuðum vörum og búnaði sem inniheldur klór-
flúorefni. 

 
8) Reglugerð (EB) nr. 2037/2000 gildir ekki aðeins um 

kæli- og loftræstibúnað, heldur einnig um allar vörur 
og búnað sem inniheldur frauðeinangrun eða frauð 
með samfelldri húð sem er framleitt með 
klórflúorefnum. Þetta gæti t.d. þýtt að ekki megi 
flytja notuð loftför og ökutæki sem innihalda stífa 
frauðeinangrun eða frauð með samfelldri húð sem er 
freytt með klórflúorefnum frá Evrópubandalaginu. 
Þar eð markmið reglugerðarinnar er að banna 
útflutning á notuðum kæli- og loftræstibúnaði sem 
inniheldur klórflúorefni og ekki aðrar vörur og búnað 
sem inniheldur frauð sem er freytt með 
klórflúorefnum er viðeigandi að breyta þeirri 
reglugerð svo hún taki ekki til vöru utan 
markhópsins sem inniheldur klórflúorefni. 

 
9) Í fjórðu breytingunni er fjallað um ákvæði um ný 

efni eins og þau eru sett fram í 22. gr. og II. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 2037/2000. Í reglugerðinni er 
ekki kveðið á um sama eftirlit með nýja efninu sem 
tilgreint er í II. viðauka, brómklórmetan, og með 
öðrum takmörkunarskyldum efnum og því stendur 
Evrópubandalagið ekki við allar skuldbindingar sínar 
samkvæmt Montréal-bókuninni. Til að ráða bót á 
þessu er nauðsynlegt að ákvæðin sem gilda um 

takmörkunarskyld efni gildi einnig um 
brómklórmetan.  

10) Breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 
samræmast fyllilega umhverfismarkmiðum hennar 
sem fela m.a. í sér að vernda ósonlagið frekar ef unnt 
er, að draga úr framleiðslu ósoneyðandi efna á 
heimsvísu, að stuðla að því að viðhafðar séu öruggar 
aðferðir við flutning ósoneyðandi efna, að tryggja 
lögboðið eftirlit með útflutningi og veita 
lögfræðilegar skýringar ef nauðsyn krefur, 

 

 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð 
(EB) nr. 2037/2000: 

1. Í stað fyrstu málsgreinar 1. gr. komi eftirfarandi: 

„Þessi reglugerð gildir um framleiðslu, innflutning, 
útflutning, setningu á markað, notkun, endurheimt, 
endurvinnslu og endurnýtingu og eyðingu klórflúrkol-
efna, annarra fullhalógenaðra klórflúrkolefna, halona, 
koltetraklóríðs, 1,1,1-tríklóretans, metýlbrómíðs, 
vetnisbrómflúrkolefna, vetnisklórflúrkolefna og bróm-
klórmetans, um skýrslugjöf varðandi þessi efni og um 
innflutning, útflutning, setningu á markað og notkun 
vara og búnaðar sem inniheldur þessi efni.“ 

2. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað fjórða undirliðar: 

"— „takmörkunarskyld efni“: klórflúrkolefni, önnur 
fullhalógenuð klórflúrkolefni, halon, koltetra-
klóríð, 1,1,1-tríklóretan, metýlbrómíð, vetnis-
brómflúrkolefni, vetnisklórflúrkolefni og bróm-
klórmetan, hvort sem þau eru ein sér eða í efna-
blöndu og hvort sem þau eru ný, endurheimt, 
endurunnin eða endurnýtt. Þessi skilgreining 
tekur hvorki til takmörkunarskyldra efna sem 
eru í iðnaðarvörum öðrum en ílátum notuðum 
við flutning eða geymslu þessara efna, né til 
óverulegs magns takmörkunarskylds efnis sem 
myndast óvænt eða tilfallandi meðan á fram-
leiðsluferli stendur, myndast úr óhvörfuðu 
hráefni, verður til sem óhreinindaleifar í 
kemískum efnum, þegar efnið er notað sem 
hjálparefni, eða losnar meðan á vöruframleiðslu 
eða -meðhöndlun stendur,“ 

b) eftirfarandi undirliður bætist við á eftir ellefta 
undirlið: 

"— „brómklórmetan“: takmörkunarskylt efni sem 
er tilgreint í IX. flokki í I. viðauka," 
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3. Eftirfarandi liður bætist við í 1. mgr. 3. gr.: 

„g) brómklórmetan,“ 

4. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liður bætist við 1. mgr.: 

"g) brómklórmetan,“ 

b) eftirfarandi komi í stað iv-liðar 4. mgr.: 

"iv) Að því er varðar c-lið 1. mgr. gildir hann ekki 
um setningu á markað og notkun halona, sem 
hafa verið endurheimt, endurunnin eða endur-
nýtt í brunavarnarkerfum fram til 31. 
desember 2002, eða um setningu á markað og 
notkun halona vegna neyðarnotkunar eins og 
sett er fram í VII. viðauka. Á hverju ári skulu 
lögbær yfirvöld aðildarríkjanna tilkynna 
framkvæmdastjórninni um magn þess halons, 
sem notað er vegna neyðarnotkunar, ráð-
stafanirnar, sem eru gerðar til að draga úr 
losun, og mat á slíkri losun, svo og um yfir-
standandi starf sem miðar að því að finna og 
nýta aðra heppilega kosti. Á hverju ári skal 
framkvæmdastjórnin endurskoða þá neyðar-
notkun sem tilgreind er í VII. viðauka, og ef 
nauðsyn ber til, samþykkja breytingar, og þar 
sem við á, setja tímamörk um að hætta 
notkun halona í áföngum að teknu tilliti til 
annarra kosta sem eru tæknilega og fjárhags-
lega gerlegir og eru viðunandi frá umhverfis- 
og heilbrigðissjónarmiðum í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
18. gr.“  

c) Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

"6. Banna skal að flytja inn og setja á markað vörur 
og búnað, sem inniheldur klórflúrkolefni, önnur 
fullhalógenuð klórflúrkolefni, halon, koltetraklóríð, 
1,1,1-tríklóretan, vetnisbrómflúrkolefni og bróm-
klórmetan, að undanskildum vörum og búnaði þar 
sem notkun á viðkomandi takmörkunarskyldu efni 
hefur verið leyfð, í samræmi við aðra undirgrein 
1. mgr. 3. gr. eða hún er tilgreind í VII. viðauka. 
Bannið gildir ekki um vörur og búnað sem 
sannanlega hafa verið framleidd áður en þessi 
reglugerð tekur gildi.“ 

5. Í stað 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framvísa verður innflutningsleyfi vegna 
takmörkunarskyldra efna sem eru sett í frjálsa dreifingu 
í Bandalaginu eða í virka vinnslu. Framkvæmdastjórnin 
skal gefa út slíkt leyfi þegar hún hefur sannprófað hvort 
ákvæði 6., 7., 8. og 13. gr. séu virt. 
Framkvæmdastjórninni ber að senda afrit af hverju 
leyfi til lögbærs yfirvalds aðildarríkisins sem 
fyrirhugað er að flytja viðkomandi efni inn til. Hvert 
aðildarríki um sig skal útnefna lögbært yfirvald í þessu 
skyni. Takmörkunarskyld efni, sem eru tilgreind í I., 
II., III., IV., V. og IX. flokki eins og tiltekið er í I. 
viðauka, skal ekki flytja inn til virkrar vinnslu.“ 

6. Ákvæðum 1. mgr. 11. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað inngangshluta fyrstu undirgreinar komi 
eftirfarandi: 

„1. Banna skal útflutning frá Bandalaginu á 
klórflúrkolefnum, öðrum fullhalógenuðum 
klórflúrkolefnum, halonum, koltetraklóríði, 1,1,1-
tríklóretani, vetnisbrómflúrkolefnum og brómklór-
metani eða vörum og búnaði, öðrum en 
persónulegum munum, sem innihalda þessi efni eða 
sem eru ónothæf ef þessi efni eru ekki til staðar. 
Bannið skal ekki gilda um útflutning á:“ 

b) eftirfarandi komi í stað d-liðar: 

„d) endurheimtu, endurunnu og endurnýttu haloni 
sem geymt er vegna neyðarnotkunar í starfsstöð 
sem lögbært yfirvald hefur samþykkt eða 
starfrækir til að fullnægja kröfum vegna 
neyðarnotkunar, sem tilgreind er í VII. viðauka, 
fram til 31. desember 2009, og vörum og 
búnaði sem innihalda halon til að fullnægja 
kröfum vegna neyðarnotkunar sem tilgreind er í 
VII. viðauka. Framkvæmdastjórnin skal, eigi 
síðar en 1. janúar 2005, endurskoða útflutning á 
endurheimtu, endurunnu og endurnýttu haloni 
vegna neyðarnotkunar og taka ákvörðun, í sam-
ræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. 
mgr. 18. gr., um að banna slíkan útflutning fyrir 
31. desember 2009 ef við á,“ 

c) eftirfarandi liður bætist við: 

„g) notuðum vörum og búnaði sem inniheldur stífa 
frauðeinangrun eða frauð með samfelldri húð 
sem framleitt er með klórflúrefnum. Þessi 
undanþága gildir ekki um: 

— kæli- og loftræstibúnað og -vörur, 

— kæli- og loftræstibúnað og -vörur sem 
innihalda klórflúorefni sem kælimiðla eða 
sem eru ónothæf ef klórflúorefni, sem notuð 
eru sem kælimiðlar, eru ekki í öðrum 
búnaði og vörum, 

— Byggingarfrauðeinangrun og vörur.“ 

7. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 11. gr.: 

„4. Útflutningur á haloni vegna neyðarnotkunar frá 
Bandalaginu skal bannaður frá 31. desember 2003 ef 
halonið er ekki frá starfsstöð sem lögbært yfirvald 
hefur samþykkt eða starfrækir til að geyma halon 
vegna neyðarnotkunar.“ 

8. Í stað 1. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Útflutningur frá Bandalaginu á 
takmörkunarskyldum efnum skal háður leyfi. Eftir að 
hafa sannprófað hvort það samræmist 11. gr. skal 
framkvæmdastjórnin veita slíkt útflutningsleyfi til 
fyrirtækja fyrir tímabilið frá 1. janúar til 31. desember 
2001 og fyrir hvert 12 mánaða tímabil eftir það. 
Ákvæðin um útflutningsleyfi fyrir halon sem tak-
mörkunarskyldu efni eru sett fram í 4. mgr. 
Framkvæmdastjórnin skal senda afrit af hverju 
útflutningsleyfi til lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi 
aðildarríkis.“ 
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9. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 12. gr.: 
 

„4. Útflutningur frá Bandalaginu á haloni og vörum og 
búnaði sem innihalda halon, svo að fullnægt sé kröfum 
vegna neyðarnotkunar sem tilgreind er í VII. viðauka, 
skal háður leyfi á tímabilinu frá 1. janúar fram til 31. 
desember 2004 og á hverju 12 mánaða tímabili þar á 
eftir. Framkvæmdastjórnin skal veita slíkt útflutnings-
leyfi til útflytjanda eftir að lögbært yfirvald hlutað-
eigandi aðildarríkis hefur sannprófað hvort hann sam-
ræmist d-lið 1. mgr. 11. gr. Í umsókn um útflutnings-
leyfi skal koma fram: 

 
— nafn og heimilisfang útflytjanda, 
 
— verslunarheiti á útflutningsvörunni, 
 
— heildarmagn halons, 
 
— landið eða löndin sem eru lokaviðtökustaður 

varanna og búnaðarins, 
 
— yfirlýsingu um að halonið sé flutt út vegna 

sértækrar neyðarnotkunar sem tilgreind er í VII. 
viðauka, 

 
— aðrar upplýsingar sem lögbært yfirvald telur 

nauðsynlegar.“ 
 
10. Í stað 6. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 
 

„6. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 31. desember 
2001, og á 12 mánaða fresti þar á eftir, gefa 
framkvæmdastjórninni skýrslu um þau kerfi sem hefur 
verið komið á fót til að stuðla að endurheimt notaðra 
takmörkunarskyldra efna, þ.m.t. tiltækar starfsstöðvar, 
og það magn notaðra, takmörkunarskyldra efna sem er 
endurheimt, endurunnið, endurnýtt eða eytt.“ 

11. Ákvæðum 19. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4a) Fyrir 31. mars ár hvert skal útflytjandi 
senda framkvæmdastjórninni upplýsingar, sem hver 
umsækjandi veitir í samræmi við 4. mgr. 12. gr., og 
senda afrit af þeim til lögbærs yfirvalds 
hlutaðeigandi aðildarríkis varðandi tímabilið frá 1. 
janúar til 31. desember ársins á undan.“ 

b) í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6. Framkvæmdastjórninni er heimilt, í samræmi 
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 18. gr., 
að breyta kröfum um skýrslugjöfina, sem mælt er 
fyrir um í 1. til 4. mgr., til að verða við skuld-
bindingum bókunarinnar eða til að bæta 
framkvæmd þessara krafna um skýrslugjöf.“ 

12. Eftirfarandi orð bætist við í I. viðauka á eftir VIII. 
flokki: 

Í dálkinum með fyrirsögninni „flokkur“ er orðunum 
„IX. flokkur“ bætt við, í dálkinum með fyrirsögninni 
„efni“ er orðunum „CH2BrC1 (halon 1011 
brómklórmetan)“ bætt við og í dálkinum með 
fyrirsögninni „ósoneyðingarmáttur“ er tölunni „0,12“ 
bætt við, 

13. II. viðauki falli brott. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

 

 

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

 
Gjört í Brussel 22. september 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX R. BUTTIGLIONE 

forseti. forseti. 
 

 
 
 


