
Közlemény az Európai Unió ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat 2009-ben importálni
kívánó importőrei számára, tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK

európai parlamenti és tanácsi rendeletre

(2008/C 114/11)

I. E közlemény azon vállalkozásoknak szól, amelyek a 2009. január 1-je és 2009. december 31-e közötti
időszakban az Európai Közösségen kívüli forrásokból az alábbi anyagokat kívánják az Európai Közös-
ségbe importálni:

I. csoport: CFC 11, 12, 113, 114 és 115

II. csoport: egyéb teljesen halogénezett CFC-k

III. csoport: halon 1211, 1301 és 2402

IV. csoport: szén-tetraklorid

V. csoport: 1,1,1-triklór-etán

VI. csoport: metil-bromid

VII. csoport: részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének

VIII. csoport: részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének

IX. csoport: bróm-klór-metán

II. A 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke előírja, hogy az e közlemény (2)
I. mellékletének I–IX. csoportjaiban felsorolt anyagok behozatalára a 18. cikk (2) bekezdésében említett
eljárásnak megfelelően mennyiségi korlátozásokat kell megállapítani és kvótákat kell szétosztani az
importőrök között (beleértve a szabályozott anyagokat importáló gyártókat is) a 2009. január 1-je és
2009. december 31-e közötti időszakra.

Az alábbiakra lehet kvótákat odaítélni:

a) metil-bromid felhasználása karantén és szállítás előtti kezelések céljaira (QPS) a montreali
jegyzőkönyv részes feleinek és a rendelet 4. cikke (2) bekezdése iii. pontjának meghatározása
szerint;

b) részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k);

c) nem helyettesíthető alkalmazások a montreali jegyzőkönyvet aláíró felek által a IV/25. határozat-
ban meghatározott és a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumokkal összhangban,
valamint a Bizottság jóváhagyása értelmében. A nem helyettesíthető alkalmazásokról külön közle-
ményt tettek közzé;

d) alapanyagként történő felhasználás: a szabályozott anyagok felhasználása, amely során azok
eredeti összetétele valamely kémiai folyamat során teljes mértékben megváltozik, és amely anyag
kibocsátása elhanyagolható;

e) reakcióközegként történő felhasználás: szabályozott anyagok vegyi reakcióközegként történő
felhasználása a rendelet VI. mellékletében felsorolt alkalmazások során olyan meglévő létesítmé-
nyekben, amelyekben a kibocsátás szintje elhanyagolható;

f) megsemmisítés: szabályozott anyagok megsemmisítése a montreali jegyzőkönyvet aláíró felek által
jóváhagyott technológiával, amely az anyag egészének vagy jelentős részének maradandó átalaku-
lását vagy lebomlását eredményezi.

A szabályozott anyagokat az Európai Közösségen belül 2009-ben forgalomba hozó és/vagy saját
céljaikra felhasználó importőrök számára megszabott mennyiségi korlátozást az alábbiak alapján
számítják ki:

– a metil-bromid QPS célú felhasználására a 4. cikk (2) bekezdésének iii. pontja szerint,

– HCFC-re a 4. cikk (3) bekezdésének i. pontja szerint.

2008.5.9. C 114/15Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb az 540/2007/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított
rendelet.

(2) A késztermékben (az anyagok szállítására vagy tárolására használt tartályokon kívül) importált szabályozott anyagok és
keverékek nem tartoznak e közlemény hatálya alá.



III. A HCFC-k behozatalával foglalkozó vállalkozások lehetnek (1):

– az 1999-ben import tevékenységet végző importőrök az EU–15-ből (2), valamint Bulgáriából
és Romániából, és a 2002-ben vagy 2003-ban import tevékenységet végző importőrök az
EU–10-ből (3), akik HCFC-ket kívánnak forgalomba hozni az Európai Közösség piacán és nem foglal-
koznak HCFC-k gyártásával,

– az 1999-ben import tevékenységet végző gyártók az EU–15-ből, valamint Bulgáriából és Romá-
niából, és a 2002-ben vagy 2003-ban import tevékenységet végző gyártók az EU–10-ből, akik e
tevékenységet saját nevükben, további HCFC-knek az Európai Közösség piacán történő forgalomba
hozatala céljából végezték.

IV. A 2009. január 1-je és 2009. december 31-e között importált mennyiségekhez behozatali engedély
szükséges. A rendelet 6. cikkével összhangban a vállalkozások csak akkor importálhatnak szabályozott
anyagokat, ha rendelkeznek a Bizottság által kiadott behozatali engedéllyel.

V. A rendelet alkalmazásában az anyagok mennyiségeit az ózonréteget lebontó potenciáljuk (4) szerint
mérik.

VI. A Bizottság felhívja a 2008-ra kvótával nem rendelkező és a 2009. január 1-je és 2009. december 31-e
közötti időszakra a Bizottságtól behozatali kvótát igényelni kívánó vállalkozások figyelmét, hogy ebbéli
szándékukat legkésőbb 2008. július 1-jéig jelezzék a Bizottságnak az alábbi internetcímen elérhető
regisztrációs űrlap megküldésével:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Miután regisztráltatták magukat az ODS-adatbázisban, a VII. pontban leírtak szerint kell eljárniuk.

VII. A 2008-es évre kvótával rendelkező vállalkozásoknak nyilatkozatot kell tenniük oly módon, hogy
kitöltik és elküldik az erre vonatkozó, az ODS-adatbázisban online elérhető behozatali nyilatkozati
űrlapot: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Az online adatközlésen kívül egy másolatot is
meg kell küldeniük a behozatali nyilatkozatról a Bizottság címére:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General Environment (Környezetvédelmi Főigazgatóság)
Unit ENV.C.4 – Industrial Emissions and Protection of the ozone layer (Ipari kibocsátások, az ózon-
réteg védelme)
BU-5 2/053
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

A kérelem másolatát ezenkívül el kell küldeni a tagállam illetékes hatóságának is. A tagállamok vala-
mennyi kapcsolattartóját tartalmazó jegyzék online elérhető a következő internetcímen:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

VIII. A Bizottság csak a 2008. augusztus 1-jéig beérkezett jelentkezéseket veszi figyelembe. Az importk-
vóták egyes importőrök közötti szétosztása – a rendelet 18. cikkében meghatározott eljárás szerint –
az irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően történik. A kvótaelosztás megtekinthető az
ODS-adatbázisban (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm), de a jelentkezőket postai úton is
értesítik a döntésről. A behozatali nyilatkozat benyújtása és a kvóta odaítélése önmagában nem jogosít
fel importtevékenység végzésére.

IX. Ahhoz, hogy 2009-ben szabályozott anyagokat importálhassanak, a kvótával rendelkező vállalkozá-
soknak behozatali engedélyt kell kérelmezniük a Bizottságtól az ODS-adatbázisban online elérhető
behozatali engedélyt kérelmező űrlap kitöltésével. Amennyiben a Bizottság szolgálatai megállapítják,
hogy a kérelem megfelel az engedélyezett kvótának és a 2037/2000/EK rendelet követelményeinek,
kiállítják a behozatali engedélyt. A Bizottság fenntartja a behozatali engedély megvonásának jogát,
amennyiben a behozandó anyag nem felel meg a leírásnak, nem használható az engedélyezett célokra,
illetve nem lehet a rendeletnek megfelelően importálni.
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(1) A HCFC-kvóták gyártók és importőrök közötti kiosztásának rendszerét a 2007/195/EK (HL L 88., 2007.3.29. 51. o.) hatá-
rozza meg.

(2) Az Európai Unió tagállamai 2004. május 1-je előtt, azaz Belgium, Dánia, Írország, Németország, Görögország, Spanyolor-
szág, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország, Egyesült Királyság.

(3) Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozó tagállamok, azaz a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia.

(4) Keverékek esetében: csak a szabályozott anyag keverékben levő mennyiségét kell feltüntetni az ODP-mennyiségben (ODP:
ózonréteget lebontó potenciál). Az 1,1,1-triklór-etánt minden esetben stabilizátor anyagokkal hozzák forgalomba. Az
importőröknek meg kell kérdezniük szállítóiktól a stabilizátor százalékarányát, és azt ki kell vonniuk az OPD-súlyozott
tonnatartalom kiszámítása előtt.



X. A visszanyert és regenerált anyagokat importáló vállalkozásoknak, ha vannak ilyenek, további informá-
ciót kell rendelkezésre bocsátaniuk minden egyes engedélykérelem esetében az anyag forrásáról, rendel-
tetési helyéről, illetve az elvégzendő felhasználásról. Továbbá vizsgálati jegyzőkönyv benyújtására is
kötelezhetik őket. Megsemmisítésre vonatkozó behozatali kvótát csak olyan vállalkozások kaphatnak,
amelyek rendelkeznek megsemmisítésre szolgáló létesítménnyel, és ebben a létesítményben a montreali
jegyzőkönyvet aláíró felek által jóváhagyott technológiát alkalmazzák.

XI. Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) behozatalára vonatkozó további információk elérhetők a követ-
kező internetcímen:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_import.htm
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I. MELLÉKLET

Az érintett anyagok

Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

I. csoport CFCl3 (CFC 11) 1,0

CF2Cl2 (CFC 12) 1,0

C2F3Cl3 (CFC 113) 0,8

C2F4Cl2 (CFC 114) 1,0

C2F5Cl (CFC 115) 0,6

II. csoport CF3Cl (CFC 13) 1,0

C2FCl5 (CFC 111) 1,0

C2F2Cl4 (CFC 112) 1,0

C3FCl7 (CFC 211) 1,0

C3F2Cl6 (CFC 212) 1,0

C3F3Cl5 (CFC 213) 1,0

C3F4Cl4 (CFC 214) 1,0

C3F5Cl3 (CFC 215) 1,0

C3F6Cl2 (CFC 216) 1,0

C3F7Cl (CFC 217) 1,0

III. csoport CF2BrCl (halon 1211) 3,0

CF3Br (halon 1301) 10,0

C2F4Br2 (halon 2402) 6,0

IV. csoport CCl4 (szén-tetraklorid) 1,1

V. csoport C2H3Cl3 (2) (1,1,1-triklór-etán) 0,1

VI. csoport CH3Br (metil-bromid) 0,6

VII. csoport CHFBr2 1,00

CHF2Br 0,74

CH2FBr 0,73

C2HFBr4 0,8

C2HF2Br3 1,8

C2HF3Br2 1,6

C2HF4Br 1,2

C2H2FBr3 1,1

C2H2F2Br2 1,5

C2H2F3Br 1,6

C2H3FBr2 1,7

C2H3F2Br 1,1

C2H4FBr 0,1

C3HFBr6 1,5

C3HF2Br5 1,9

C3HF3Br4 1,8

C3HF4Br3 2,2

C3HF5Br2 2,0

C3HF6Br 3,3

C3H2FBr5 1,9

C3H2F2Br4 2,1
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Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

C3H2F3Br3 5,6

C3H2F4Br2 7,5

C3H2F5Br 1,4

C3H3FBr4 1,9

C3H3F2Br3 3,1

C3H3F3Br2 2,5

C3H3F4Br 4,4

C3H4FBr3 0,3

C3H4F2Br2 1,0

C3H4F3Br 0,8

C3H5FBr2 0,4

C3H5F2Br 0,8

C3H6FBr 0,7

VIII. csoport CHFCl2 (HCFC 21) (3) 0,040

CHF2Cl (HCFC 22) (3) 0,055

CH2FCl (HCFC 31) 0,020

C2HFCl4 (HCFC 121) 0,040

C2HF2Cl3 (HCFC 122) 0,080

C2HF3Cl2 (HCFC 123) (3) 0,020

C2HF4Cl (HCFC 124) (3) 0,022

C2H2FCl3 (HCFC 131) 0,050

C2H2F2Cl2 (HCFC 132) 0,050

C2H2F3Cl (HCFC 133) 0,060

C2H3FCl2 (HCFC 141) 0,070

CH3CFCl2 (HCFC 141b) (3) 0,110

C2H3F2Cl (HCFC 142) 0,070

CH3CF2Cl (HCFC 142b) (3) 0,065

C2H4FCl (HCFC 151) 0,005

C3HFCl6 (HCFC 221) 0,070

C3HF2Cl5 (HCFC 222) 0,090

C3HF3Cl4 (HCFC 223) 0,080

C3HF4Cl3 (HCFC 224) 0,090

C3HF5Cl2 (HCFC 225) 0,070

CF3CF2CHCl2 (HCFC 225ca) (3) 0,025

CF2ClCF2CHClF (HCFC 225cb) (3) 0,033

C3HF6Cl (HCFC 226) 0,100

C3H2FCl5 (HCFC 231) 0,090

C3H2F2Cl4 (HCFC 232) 0,100

C3H2F3Cl3 (HCFC 233) 0,230

C3H2F4Cl2 (HCFC 234) 0,280

C3H2F5Cl (HCFC 235) 0,520

C3H3FCl4 (HCFC 241) 0,090

C3H3F2Cl3 (HCFC 242) 0,130

C3H3F3Cl2 (HCFC 243) 0,120

C3H3F4Cl (HCFC 244) 0,140

C3H4FCl3 (HCFC 251) 0,010
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Csoport Anyagok Ózonlebontó potenciál (1)

C3H4F2Cl2 (HCFC 252) 0,040

C3H4F3Cl (HCFC 253) 0,030

C3H5FCl2 (HCFC 261) 0,020

C3H5F2Cl (HCFC 262) 0,020

C3H6FCl (HCFC 271) 0,030

IX. csoport CH2BrCl Halon 1011/bróm-klór-
metán

0,120

(1) Ezek az ózonlebontó potenciálok a jelenlegi ismeretekre alapozott becslések, és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 1987-es
montreali jegyzőkönyvet aláíró felek által hozott határozatok tükrében időről időre felülvizsgálatra és módosításra kerülnek.

(2) Ez a képlet nem vonatkozik az 1,1,2-triklór-etánra.
(3) A jegyzőkönyvnek megfelelően a kereskedelmi szempontból legalkalmasabb anyagot jelöli.
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