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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1804/2003

av 22. september 2003

om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til kontrollen av haloner som eksporteres for bruksområder 
av avgjørende betydning, eksport av produkter og utstyr som inneholder klorfluorkarboner samt kontroll av 

bromklormetan(*)

2006/EØS/58/18

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter 
ned ozonlaget(4), har det dukket opp flere problemer 
som må løses gjennom endringer av nevnte forordning. 
Disse problemene, som har betydning for en effektiv og 
sikker gjennomføring av nevnte forordning, er drøftet 
med medlemsstatene i forvaltningskomiteen nedsatt 
ved nevnte forordning. Denne forordning gjelder fire 
endringer i forordning (EF) nr. 2037/2000.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 4 iv) i forordning  
(EF) nr. 2037/2000 skal Kommisjonen hvert år gjennomgå 
bruksområdene av avgjørende betydning for haloner 
oppført i vedlegg VII til nevnte forordning. I forbindelse

  med disse gjennomgåelsene fastsetter nevnte forordning 
imidlertid ikke frister for avviklingen av disse 
bruksområdene av avgjørende betydning etter hvert som 
egnede alternativer blir funnet og tatt i bruk. Den første 
endringen av nevnte forordning åpner for muligheten 
for, i forbindelse med gjennomgåelsen av vedlegg VII 
til nevnte forordning, å fastsette frister for reduksjon 
av bruksområdene av avgjørende betydning for haloner 
idet det tas hensyn til om det foreligger teknisk og 
økonomisk mulige alternativer eller teknologier som er 
forsvarlige med hensyn til miljø og helse. Dette bør sikre 
at det gjøres framskritt med hensyn til å redusere antall 
bruksområder av avgjørende betydning for haloner, noe 
som vil bidra til at ozonlaget gjenoppbygges raskere.

3) Den andre endringen gjelder eksport av haloner for 
bruksområdene av avgjørende betydning oppført 
i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 2037/2000. Fra 
1. januar 2004 vil det i henhold til nevnte forordning 
i Fellesskapet være tillatt å bruke haloner for 
formålene oppført i vedlegg VII bare i forbindelse med 
brannslokking. Disse bruksområdene anses for å være 
«av avgjørende betydning» ettersom det for tiden ikke 
finnes noen teknisk og økonomisk mulige alternativer. 
Alt utstyr som inneholder haloner og som ikke er oppført 
i vedlegg VII, anses derfor ikke for å være av avgjørende 
betydning. Alt utstyr som inneholder haloner og ikke er 
av avgjørende betydning, skal være tatt ut av bruk innen 
31. desember 2003. Haloner som er tatt ut av bruk, bør 
kunne lagres for bruksområder av avgjørende betydning, 
eksporteres fra lager for bruksområder av avgjørende 
betydning, eller destrueres.

4) I henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i forordning  
(EF) nr. 2037/2000 er det tillatt med eksport av 
«produkter og utstyr som inneholder haloner, for å 
imøtekomme behov i forbindelse med bruksområdene 
av avgjørende betydning oppført i vedlegg VII». Nevnte 
artikkel bør endres slik at eksport av haloner i bulk blir 
tillatt for bruksområder av avgjørende betydning inntil 
31. desember 2009, forutsatt at halonene er gjenvunnet, 
resirkulert eller regenerert og kommer fra lagringssteder 
som er godkjent eller drives av vedkommende myndighet. 
Eksporten av haloner i bulk bør gjennomgås med sikte 
på et eventuelt forbud før 31. desember 2009. Eksport 
av haloner for bruksområder av avgjørende betydning 
bør forbys etter 31. desember 2003 dersom halonene 
ikke kommer fra anlegg som er godkjent eller drives 
av vedkommende myndighet for lagring av haloner for 
bruksområder av avgjørende betydning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 16.10.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 13.

(1) EUT C 45 E av 25.2.2003, s. 297.
(2) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 27.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. juni 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 26. juni 2003.
(4) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsbeslutning 2003/160/EF (EUT L 65 av 8.3.2003, s. 29).
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5) Kommisjonen bør ha ansvar for å tillate eksport av haloner 
som eksporteres i produkter og utstyr for bruksområder 
av avgjørende betydning. Kommisjonen bør tillate 
slik eksport bare dersom vedkommende myndighet i 
den berørte medlemsstat har kontrollert at eksporten 
er beregnet på ett eller flere av bruksområdene av 
avgjørende betydning oppført i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 2037/2000. Videre bør det kreves at eksportøren 
rapporterer den faktiske eksporten ved utgangen av året.

6) Medlemsstatene bør hvert år rapportere om kontrollerte 
stoffer, herunder haloner, som er gjenvunnet, resirkulert, 
regenerert eller destruert. For tiden kreves det i forordning 
(EF) nr. 2037/2000 at det skal avlegges rapport senest 
31. desember 2001, og ikke årlig, mens årlige rapporter 
vil være viktige i framtiden for å fastslå framskritt, særlig 
med hensyn til destruering av haloner som ikke trengs for 
bruksområder av avgjørende betydning.

7) Den tredje endringen gjelder eksport av kontrollerte 
stoffer eller produkter som inneholder kontrollerte 
stoffer. Eksport av kontrollerte stoffer eller produkter 
som inneholder kontrollerte stoffer, bør forbys. Dette 
forbudet vil oppmuntre til gjenvinning og destruering 
av slike kontrollerte stoffer i samsvar med artikkel 16 
i forordning (EF) nr. 2037/2000. Hovedformålet er å 
stoppe den økende eksporten til utviklingsland av brukt 
kjøleutstyr og utstyr til klimaanlegg, særlig kjøleskap 
og frysere til husholdningsbruk og isolasjonsskum til 
bygninger, som inneholder klorfluorkarboner (KFK). 
På grunn av mangelen på destruksjonsanlegg i 
utviklingslandene kommer klorfluorkarboner til slutt til 
å lekke ut til atmosfæren og skade ozonlaget. Dessuten 
har utviklingslandene nå begynt å avvikle bruken av 
klorfluorkarboner, og mange av dem har gitt til kjenne at 
de ikke ønsker å motta brukte produkter og brukt utstyr 
som inneholder klorfluorkarboner.

8) Forordning (EF) nr. 2037/2000 får anvendelse ikke bare 
på kjøleutstyr og utstyr til klimaanlegg, men også på alle 
produkter og alt utstyr som inneholder isolasjonsskum 
eller integralskumplast produsert ved hjelp av 
klorfluorkarboner. Dette kan for eksempel innebære at 
brukte luftfartøyer og kjøretøyer som inneholder stivt 
isolasjonsskum eller integralskumplast som er oppblåst 
ved hjelp av klorfluorkarboner, ikke kan eksporteres fra 
Fellesskapet. Ettersom formålet for nevnte forordning 
var å forby eksport av brukt kjøleutstyr og utstyr til 
klimaanlegg som inneholder klorfluorkarboner, og 
ikke andre produkter og annet utstyr som inneholder 
skumplast oppblåst ved hjelp av klorfluorkarboner, er det 
hensiktsmessig å endre nevnte forordning slik at disse 
andre KFK-holdige produktene utelukkes.

9) Den fjerde endringen gjelder bestemmelsene om nye 
stoffer fastsatt i artikkel 22 og vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 2037/2000. Nevnte forordning krever ikke et 
like høyt kontrollnivå for det nye stoffet som er oppført 
i vedlegg II, bromklormetan, som for andre kontrollerte 
stoffer, og dermed oppfyller ikke Fellesskapet fullt ut 

sine forpliktelser i henhold til Montreal-protokollen. For 
å bøte på dette er det nødvendig at bestemmelsene som 
får anvendelse på kontrollerte stoffer, får anvendelse også 
på bromklormetan.

10) Endringene av forordning (EF) nr. 2037/2000 er helt i 
samsvar med dens miljømål, nemlig videre beskyttelse av 
ozonlaget der dette er mulig, reduksjon av produksjonen 
av ozonnedbrytende stoffer på verdensbasis, fremming 
av sikre metoder for transport av ozonnedbrytende 
stoffer, sikring av obligatorisk overvåking av all eksport 
samt klarlegging av juridiske spørsmål der dette er 
nødvendig —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2037/2000 gjøres følgende endringer:

 1. I artikkel 1 erstattes første ledd med følgende:

  «Denne forordning får anvendelse på produksjon, import, 
eksport, markedsføring, bruk, gjenvinning, resirkulering 
og regenerering samt destruering av klorfluorkarboner, 
andre fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, haloner, 
karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, 
hydrobromfluorkarboner, hydroklorfluorkarboner og 
bromklormetan, på innberetning av opplysninger om 
disse stoffene og på import, eksport, markedsføring 
og bruk av produkter og utstyr som inneholder disse 
stoffene.»

 2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Fjerde strekpunkt skal lyde:

 «— «kontrollerte stoffer»: klorfluorkarboner, andre 
fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, haloner, 
karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, 
hydrobromfluorkarboner, hydroklorfluorkarboner 
og bromklormetan, i ren form eller i blanding, og 
enten de er nyproduserte, gjenvunne, resirkulerte 
eller regenererte. Denne definisjonen omfatter 
ikke kontrollerte stoffer som finnes i andre 
bearbeidede produkter enn beholdere som brukes 
til transport eller oppbevaring av slike stoffer, eller 
ubetydelige mengder av kontrollerte stoffer som 
stammer fra utilsiktet eller tilfeldig produksjon 
under en produksjonsprosess, fra utgangsmateriale 
som ikke har reagert, eller fra bruk av stoffene 
som hjelpestoffer i produksjonsprosessen 
som forekommer i kjemiske stoffer i form av 
sporforurensninger, eller som slippes ut ved 
framstilling eller håndtering av produktet.»

b) Nytt strekpunkt etter ellevte strekpunkt skal lyde:

 «— «bromklormetan»: det kontrollerte stoffet nevnt 
i gruppe IX i vedlegg I».
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 3. I artikkel 3 nr. 1 skal ny bokstav g) lyde:

«g) bromklormetan».

4. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde:

 «g) bromklormetan».

b) I nr. 4 skal punkt iv) lyde:

 «iv) Nr. 1 bokstav c) får ikke anvendelse på 
markedsføring og bruk av haloner som er 
gjenvunnet, resirkulert eller regenerert i 
eksisterende brannvernsystemer fram til 
31. desember 2002, eller på markedsføring og 
bruk av haloner i forbindelse med bruksområder 
av avgjørende betydning i henhold til vedlegg VII. 
Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal hvert år underrette Kommisjonen om hvilke 
mengder haloner som er benyttet til bruksområder 
av avgjørende betydning, hvilke tiltak som er 
truffet for å redusere utslippene av dem og gi et 
anslag over omfanget av disse utslippene, og om 
pågående tiltak med henblikk på å finne fram til 
og bruke egnede alternativer. Kommisjonen skal 
hvert år gjennomgå bruksområdene av avgjørende 
betydning oppført i vedlegg VII og, ved behov, 
vedta endringer og eventuelt frister for avvikling, 
idet det tas hensyn til tilgjengeligheten av både 
teknisk og økonomisk mulige alternativer eller 
teknologier som er forsvarlige med hensyn til 
miljø og helse, etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2).»

c) Nr. 6 skal lyde:

 «6.  Det skal være forbudt å importere og 
markedsføre produkter og utstyr som inneholder 
klorfluorkarboner, andre fullstendig halogenerte 
klorfluorkarboner, haloner, karbontetraklorid, 
1,1,1-trikloretan, hydrobromfluorkarboner og 
bromklormetan, med unntak av produkter og 
utstyr som det er gitt tillatelse til bruk av de 
respektive kontrollerte stoffene for i samsvar med 
artikkel 3 nr. 1 annet ledd, eller som er oppført 
i vedlegg VII. Forbudet gjelder ikke produkter 
og utstyr som beviselig er produsert før denne 
forordning trer i kraft.»

5. Artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

«1.  For frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet 
eller innenlands bearbeiding av kontrollerte stoffer 
skal det framlegges importlisens. Slik lisens skal 
utstedes av Kommisjonen etter at den har kontrollert at 
artikkel 6, 7, 8 og 13 er overholdt. Kommisjonen skal 
sende en kopi av hver lisens til vedkommende myndighet 
i den medlemsstat der importen skal finne sted. Hver 
medlemsstat skal utpeke en vedkommende myndighet 
for dette formålet. Kontrollerte stoffer som er oppført 
i gruppe I, II, III, IV, V og IX i vedlegg I, skal ikke 
importeres for innenlands bearbeiding.»

6. I artikkel 11 nr. 1 gjøres følgende endringer:

 a) Den innledende del av første ledd skal lyde:

«1.  «Eksport fra Fellesskapet av klorfluorkarboner, 
andre fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, 
haloner, karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, 
hydrobromfluorkarboner og bromklormetan, eller 
produkter eller utstyr, med unntak av personlige 
effekter, som inneholder disse kontrollerte stoffene 
eller hvis fortsatte funksjon avhenger av tilførsel av 
disse stoffene, skal være forbudt. Forbudet skal ikke 
gjelde eksport av:»

 b) bokstav d) skal lyde:

 «d) haloner som er gjenvunnet, resirkulert og regenerert 
og som lagres for bruksområder av avgjørende 
betydning i anlegg som er godkjent eller drives av 
vedkommende myndigheter, for å oppfylle behov 
i forbindelse med bruksområder av avgjørende 
betydning oppført i vedlegg VII inntil 31. desember 
2009, samt produkter og utstyr som inneholder 
haloner, for å oppfylle behov i forbindelse med 
bruksområder av avgjørende betydning oppført i 
vedlegg VII. Kommisjonen skal innen 1. januar 
2005 foreta en gjennomgåelse av eksporten av 
slike haloner som er gjenvunnet, resirkulert 
og regenerert for bruksområder av avgjørende 
betydning, og, ved behov og etter framgangsmåten 
i artikkel 18 nr. 2, treffe en beslutning om å forby 
slik eksport før 31. desember 2009,»

c) Ny bokstav g) skal lyde:

 «g) brukte produkter og brukt utstyr som inneholder 
stivt isolasjonsskum eller integralskumplast som 
er produsert ved hjelp av klorfluorkarboner. Dette 
unntak får ikke anvendelse på:

 – kjøle- og klimaanleggutstyr og -produkter,

 – kjøle- og klimaanleggutstyr og -produkter 
som inneholder klorfluorkarboner brukt som 
kjølemiddel eller hvis fortsatte funksjon 
avhenger av tilførsel av klorfluorkarboner 
brukt som kjølemiddel, i annet utstyr og andre 
produkter,

 – isolasjonsskum og -produkter til bygninger.»

7. I artikkel 11 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Fra 31. desember 2003 skal det være forbudt å 
eksportere fra Fellesskapet haloner for bruksområder av 
avgjørende betydning som ikke kommer fra lagringssteder 
som er godkjent eller drives av vedkommende myndighet 
for lagring av haloner for bruksområder av avgjørende 
betydning.»

8. Artikkel 12 nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal kreves tillatelse for å eksportere 
kontrollerte stoffer fra Fellesskapet. Kommisjonen skal 
utstede slike eksporttillatelser til foretak for tidsrommet 
1. januar til 31. desember 2001 og for hver påfølgende 
tolvmånedersperiode etter å ha kontrollert at artikkel 11 er 
overholdt. Bestemmelsene om eksporttillatelse for haloner 
som et kontrollert stoff er fastsatt i nr. 4. Kommisjonen skal 
sende en kopi av hver eksporttillatelse til vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat.»
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9. I artikkel 12 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Tillatelse skal kreves for tidsrommet 1. januar 
til 31. desember 2004 og for hver påfølgende 
tolvmånedersperiode for eksport fra Fellesskapet av 
haloner samt av produkter og utstyr som inneholder 
haloner, for å imøtekomme behov i forbindelse med 
bruksområdene av avgjørende betydning oppført 
i vedlegg VII. Kommisjonen skal utstede slike 
eksporttillatelser til eksportøren etter å ha kontrollert at 
artikkel 11 nr. 1 bokstav d) er overholdt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat. En søknad om 
eksporttillatelse skal inneholde:

– eksportørens navn og adresse,

– handelsbetegnelse,

– samlet mengde haloner,

– endelig(e) bestemmelsesstat(er) for produktene og 
utstyret,

– en erklæring om at halonene skal eksporteres i 
forbindelse med et bestemt bruksområde av 
avgjørende betydning oppført i vedlegg VII,

– eventuelt ytterligere opplysninger som vedkommende 
myndighet anser som nødvendige.»

10. Artikkel 16 nr. 6 skal lyde:

 «6.  Medlemsstatene skal senest 31. desember 2001 og 
for hver påfølgende tolvmånedersperiode underrette 
Kommisjonen om hvilke systemer som er opprettet for 
å fremme gjenvinning av brukte kontrollerte stoffer, 
herunder hvilke anlegg som er tilgjengelige og hvilken 
mengde brukte kontrollerte stoffer som er gjenvunnet, 
resirkulert, regenerert eller destruert.»

11. I artikkel 19 gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 4a skal lyde:

«4a)  Eksportøren skal hvert år før 31. mars sende 
Kommisjonen, med kopi av opplysningene til 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat, 
de opplysningene som er gitt av hver søker i samsvar 
med artikkel 12 nr. 4, for tidsrommet 1. januar til 
31. desember i foregående år.»

b) Nr. 6 skal lyde:

«6.  Kommisjonen kan, i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 18 nr. 2, endre 
innberetningskravene fastsatt i nr. 1-4 for å oppfylle 
forpliktelser knyttet til protokollen, eller for å forbedre 
den praktiske oppfyllelsen av disse kravene.»

12. I vedlegg I skal følgende ord tilføyes etter gruppe VIII:

I kolonnen «Gruppe» innsettes ordene «Gruppe IX», i 
kolonnen «Stoff» innsettes ordene «CH2BrC1 (halon 1011 
bromklormetan)», og i kolonnen «Ozonnedbrytingspoten
sial» innsettes tallet «0,12».

13. Vedlegg II oppheves.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX R. BUTTIGLIONE

 President Formann


