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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 28.)

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben 2006.
január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid-

mennyiségek meghatározásáról

(az értesítés a C(2006) 1244. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, francia, holland, lengyel, olasz, portugál és spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2006/350/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000.
június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdése ii. pontjára,

mivel:

(1) A 2037/2000/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése i. pont-
jának d) alpontja és 4. cikke (2) bekezdése i. pontjának d)
alpontja tiltja a metil-bromid 2004. december 31. után
történő gyártását, behozatalát és forgalomba hozatalát
minden alkalmazási célra, kivéve többek között (2) a 3.
cikk (2) bekezdésének ii. pontja szerinti kritikus alkalma-
zási célokat és a montreali jegyzőkönyvet aláíró felek
IX/6. határozatában megállapított kritériumok, továbbá
minden olyan vonatkozó feltétel szerinti kritikus alkalma-
zási célt, amelyekről a felek megállapodtak. A kritikus
alkalmazási célokra engedélyezett eltérések célja korláto-
zott mentesség biztosítása annak érdekében, hogy rendel-
kezésre álljon egy rövid idő az alternatívák bevezetésére.

(2) A IX/6. határozat megállapítja, hogy a metil-bromid csak
akkor minősül „kritikusnak”, ha a kérelmező meghatá-
rozza, hogy a metil-bromidnak az adott alkalmazási
célra való rendelkezésre nem állása jelentős piaci zavart
okozna; és hogy nem áll a felhasználó rendelkezésére
olyan műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatíva
vagy helyettesítő anyag, amely környezet- és egészségvé-
delmi szempontból elfogadható, és amely megfelelő a
termesztett növények és a bejelentett körülmények szem-
pontjából. Ezenkívül a metil-bromid esetleges kritikus
alkalmazási célú gyártása és felhasználása csak akkor
engedélyezhető, ha minden műszakilag és gazdaságilag
kivitelezhető lépést megtettek a kritikus alkalmazási
célra felhasznált mennyiség és a kapcsolódó metil-
bromid-kibocsátás minimalizálására. A kérelmezőnek
bizonyítania kell azt is, hogy megfelelően törekszik alter-
natív és helyettesítő anyagok értékelésére, kereskedelmi
bevezetésére és a nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyá-
sának elnyerésére; és hogy kutatási programok vannak
folyamatban az alternatív és helyettesítő anyagok kifej-
lesztésére és bevezetésére.

(3) A Bizottság 79 javaslatot kapott kilenc tagállamtól a
metil-bromid kritikus célú alkalmazására, így Belgiumtól
(44 070 kg), Franciaországtól (259 097 kg), Németor-
szágtól (19 450 kg), Írországtól (1 250 kg), Olaszor-
szágtól (1 333 225 kg), Lengyelországtól (45 900 kg),
Portugáliától (50 000 kg), Spanyolországtól (986 000
kg), Hollandiától (120 kg) és az Egyesült Királyságtól
(139 285 kg). A kérelmezett összmennyiség 2 878 397
kg volt, ebből 2 690 275 kg (94 %) a metil-bromid beta-
karítás előtti alkalmazására és 188 140 kg (6 %) a beta-
karítás utáni alkalmazásra vonatkozik. Később Németor-
szág tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy minden javas-
latát visszavonta, mivel az alternatívák már rendelkezésre
állnak.
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(1) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 29/2006/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2006.1.11., 27. o.) módosított rendelet.

(2) Az egyéb alkalmazási célok a következők: karantén és szállítás előtti
kezelés, takarmányozási, valamint laboratóriumi és analitikai célok.



(4) A Bizottság alkalmazta a IX/6. határozatában és a
2037/2000/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének ii.
pontjában meghatározott kritériumokat a 2006-ban
kritikus alkalmazási célra engedélyezhető metil-bromid-
mennyiség meghatározására. A Bizottság azt találta,
hogy megfelelő alternatív anyagok állnak rendelkezésre
a Közösségen belül és terjedtek el a montreali jegyző-
könyv számos aláíró felénél abban az időszakban,
amely a kritikus felhasználásra vonatkozó javaslatoknak
a tagállamok általi összeállítása óta eltelt. Ennek eredmé-
nyeképp a Bizottság meghatározta, hogy 1 607 587 kg
metil-bromid használható fel 2006-ban a kritikus alkal-
mazási célok kielégítésére a tagállamokban, amelyek a
metil-bromid használatát kérelmezték. Ez a mennyiség
az Európai Közösség 1991. évi metil-bromid felhaszná-
lása 8,4 %-ának felel meg, és azt jelenti, hogy a metil-
bromid több mint 91,6 %-át alternatív anyagokkal
váltották fel. A kritikus alkalmazási célra vonatkozó kate-
góriák hasonlóak a montreali jegyzőkönyv aláíró feleinek
tizenhatodik ülésén meghozott XVI/2. határozatának (1)
IIB szakaszában és a tizenhetedik ülés XVII/9. határoza-
tának (2) A. táblázatában meghatározottakhoz.

(5) A 3. cikk (2) bekezdésének ii. pontja kötelezi a Bizott-
ságot annak meghatározására, hogy mely felhasználók
élvezhetik a kritikus alkalmazási célok előnyeit. Mivel a
17. cikk (2) bekezdése kötelezi a tagállamokat a metil-
bromid alkalmazásában érintett személyzet minimális
szakképzési követelményeinek meghatározására, és
mivel a fertőtlenítés az egyetlen alkalmazási cél, a
Bizottság megállapította, hogy kizárólag a metil-bromidos
fertőtlenítést végző személyek azok a felhasználók, akik
számára a tagállam javasolja és a Bizottság engedélyezi a
metil-bromid kritikus alkalmazási célokra történő felhasz-
nálását. A fertőtlenítést végző személyek rendelkeznek a
biztonságos alkalmazáshoz szükséges képesítéssel,
inkább, mint például a gazdálkodók vagy malomtulajdo-
nosok, akik általában nem rendelkeznek a metil-bromid
alkalmazásához szükséges képesítéssel, de akiknek az
ingatlanán az alkalmazás megtörténik. Ezeken túlmenően
a tagállamok eljárásokat léptettek életbe azoknak a terü-
letükön működő, fertőtlenítést végző személyeknek a
kijelölésére, akik számára engedélyezett a metil-bromid
kritikus alkalmazási célokra történő felhasználása.

(6) A IX/6. határozat megállapítja, hogy a metil-bromid
kritikus alkalmazási célokra történő előállítása és felhasz-
nálása csak akkor engedélyezhető, ha nem áll rendelke-
zésre metil-bromid meglévő felhalmozott raktárkészletből
vagy újrahasznosított készletből. A 3. cikk (2) bekezdé-
sének ii. pontja megállapítja, hogy a metil-bromid gyár-
tása és behozatala csak akkor engedélyezhető, ha a felek
egyikétől sem áll rendelkezésre visszagyűjtött vagy rege-
nerált metil-bromid. A IX/6. határozattal és a 3. cikk (2)
bekezdésének ii. pontjával összhangban a Bizottság

meghatározta, hogy 50 047 kg raktárkészlet áll rendelke-
zésre kritikus alkalmazási célokra.

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének ii pontja kimondja, hogy – a
4. cikk (4) bekezdésére is figyelemmel – a gyártókon és
importőrökön kívül más vállalkozások számára 2005.
december 31-ét követően tilos a metil-bromid forga-
lomba hozatala és felhasználása. A 4. cikk (4) bekezdése
megállapítja, hogy a 4. cikk (2) bekezdése nem vonat-
kozik a szabályozott anyagok forgalomba hozatalára és
felhasználására, ha azokat azért használják, hogy a 3.
cikk (2) bekezdése szerint meghatározott felhasználók
kritikus alkalmazásra irányuló engedélyezett kérelmeit
teljesítsék.

Ezért a gyártókon és importőrökön kívül a Bizottság által
2006-ban bejegyzett, fertőtlenítést végző személyek
forgalomba hozhatnak metil-bromidot, és felhasznál-
hatják azt a kritikus alkalmazási célra 2005. december
31. után. A fertőtlenítést végző személyek legtöbbször
az importőrt kérik fel a metil-bromid-behozatal és -ellátás
elvégzésére. A Bizottság által 2005-ben kritikus alkalma-
zási célokra bejegyzett, fertőtlenítést végző személyek a
2006. évre átvihetik a 2005-ben fel nem használt metil-
bromidot (a továbbiakban: készlet). Az Európai Bizottság
engedélyezési eljárásokat vezetett be azzal a céllal, hogy
az ilyen metil-bromid-készleteket csökkentsék, mielőtt
további metil-bromid importálására vagy gyártására
kerülne sor 2006-ban a kritikus alkalmazásra irányuló
engedélyezett kérelmek teljesítése érdekében.

(8) A metil-bromid felhasználásának három, e határozatban
szereplő formája biocid felhasználásnak minősül, amelyre
további megkötések alkalmazandók. A 2032/2003/EK
bizottsági rendelet (3) a metil-bromidot biocid anyagként
azonosítja, amelyet 2006. szeptember 1. után nem lehet
forgalomba hozni. A Bizottság felhatalmazhatja a tagálla-
mokat arra, hogy ezen időpontot követően metil-
bromidot használjanak, feltéve hogy a tagállam megfelel
a 2032/2003/EK rendelet 4a. cikke szerinti „nem helyet-
tesíthető felhasználás” feltételeinek. E határozat 1., 4. és
8. melléklete tartalmazza azokat a biocid felhasználásra
alkalmazható metil-bromid-mennyiségeket, amelyek
2006. szeptember 1. utáni bármilyen felhasználásához
a 2032/2003/EK rendelet alapján „nem helyettesíthető
felhasználási” engedély szükséges.

(9) Mivel a metil-bromid kritikus alkalmazási célokra történő
felhasználása 2006. január 1-jétől alkalmazandó, és
annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt társaságok
és működtetők részesülhessenek az engedélyezési rend-
szerből, helyénvaló ezt a határozatot ettől az időponttól
alkalmazni.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikke alapján létre-
hozott bizottság véleményével,
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(1) UNEP/OzL.Pro.16/17. A montreali jegyzőkönyvet aláíró feleknek az
ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2004. november 22–26.
között Prágában, a Cseh Köztársaságban megtartott tizenhatodik
üléséről szóló jelentés:
www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(2) UNEP/OzL.Pro.17/11. A montreali jegyzőkönyvet aláíró feleknek az
ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2005. december 12–16-án
Dakarban, Szenegálban megtartott tizenhetedik üléséről szóló
jelentés:
www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(3) HL L 307., 2003.11.24., 1. o. Az 1048/2005/EK rendelettel
(HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) módosított rendelet.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Belga Királyság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság,
Írország, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel
Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
sága engedélyt kap összesen 1 607 587 kg metil-bromid
kritikus alkalmazási célra történő felhasználására 2006. január
1. és december 31. között, az 1–8. mellékletben meghatározott
mennyiségeknek és kategóriáknak megfelelően.

2. cikk

A Belga Királyság, az Olasz Köztársaság és Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága nem kap engedélyt a metil-
bromid biocid felhasználása tekintetében 2006. szeptember 1-
jétől december 31-ig, kivéve ha a 2032/2003/EK rendelet 4a.
cikkében leírt eljárásokat követően az 1., 4. és 8. mellékletben
található meghatározott felhasználási célokra az érintett tagál-
lamok megkapják a „nem helyettesíthető felhasználási” enge-
délyt.

3. cikk

Minden egyes tagállam esetében a tagállam illetékes hatósága
által kritikus alkalmazási célra rendelkezésre állóként bejelentett

raktárkészletet le kell vonni az adott tagállam által kritikus
alkalmazási célok kielégítésére behozható vagy gyártható
mennyiségből.

4. cikk

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig
kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Spanyol Királyság, a
Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Holland
Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, vala-
mint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a
címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 28-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

Belga Királyság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Lisztmalmok (17 malom) 2 752

Műtárgyak (Musea/SGS) (*) 307

Összesen 3 059

(*) 2006. szeptember 1-jétől december 31-ig nem használható metil-bromid, kivéve ha a 2032/2003/EK rendelet 4a. cikke alapján a
biocidfelhasználás tekintetében Belgium megkapja a nem helyettesíthető felhasználásra vonatkozó engedélyt.

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 479 kg.

II. MELLÉKLET

Spanyol Királyság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Indás epernövények (amelyeket magasan a tengerszint felett neveltek) 230 000

Földieper (Huelva, védett) 180 000

Paprika (védett, Murciában és a Comunidad Valencianától délre) 50 000

Vágott virágok (Katalónia, szegfű, védett és szabadföldi) 15 000

Vágott virágok (védett, Cadizban és Sevillában) 39 000

Rizs (betakarítás után) 36 000

Összesen 550 000

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 41 797 kg
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III. MELLÉKLET

Francia Köztársaság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Speciális homoktalajon termő sárgarépa (amit Bretagne-ban termesztenek, kézzel takarítanak
be, és amely hajlamos a Fusarium solani és a Rhizoctonia violacea fertőzésre)

5 000

Vágott virágok, Ranunculus, Anemone, Paeonia és gyöngyvirág, szabadföldi 12 000

Indás epernövények 35 000

Erdei faiskola 1 500

Gyümölcsfaiskola 7 500

Faiskola: gyümölcsös, málna 2 000

Malmok 8 000

Gesztenye 1 800

A PLAN-SPG társaság által értékesített vetőmagok 121

Összesen 72 921

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 973 kg.
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IV. MELLÉKLET

Olasz Köztársaság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Paradicsom (védett) 495 000

Paprika (védett) 73 000

Dinnye (védett) 38 000

Padlizsán (védett) 40 000

Földieper (védett) 75 000

Indás epernövények 60 000

Vágott virágok (védett) 74 000

Malmok és feldolgozó létesítmények 55 000

Műtárgyak (*) 5 000

Összesen 915 000

(*) 2006. szeptember 1-jétől december 31-ig nem használható metil-bromid, kivéve ha a 2032/2003/EK rendelet 4a. cikke alapján a
biocidfelhasználás tekintetében Olaszország megkapja a nem helyettesíthető felhasználásra vonatkozó engedélyt.

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 95 136 kg.

V. MELLÉKLET

Írország

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Lisztmalmok 888

Összesen 888

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 0 kg.
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VI. MELLÉKLET

Holland Királyság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Indás epernövények betakarítás utáni fertőtlenítése 120

Összesen 120

A tagállamban erre a kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 0 kg

VII. MELLÉKLET

Lengyel Köztársaság

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Gyógynövények és szárított gombák, például száraz áruk 2 700

Indás epernövények 28 000

Kakaó és kávé 1 836

Összesen 32 536

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 915,3 kg
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VIII. MELLÉKLET

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(kg-ban)

Engedélyezett „kritikus alkalmazási cél” kategóriák

Földieper (védett és szabadföldi) 10 000

Díszfatermesztés, a Verticillium okozta hervadás ellen 2 500

Málna 1 500

Liszt- és rizsmalmok 7 900

A Quaker Oats, a Kelloggs, a Weetabix Ltd., a Ryecroft és az EOM által üzemeltetetett, búza,
kukorica és rizs tárolására szolgáló épületek

6 098

A Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd.) által üzemeltetettt feldolgozóü-
zemek, valamint a British Pepper and Spice Ltd., a Lion Foods és az East Anglian Food
Ingredients által üzemeltetett gyógynövény- és fűszerfeldolgozó üzemek

1 591

Száraz áruk (diófélék, aszalt gyümölcsök, rizs, bab, gabonamagvak, ehető magvak) a Whit-
worths Ltd. számára

900

Malom, a kapcsolódó kekszfeldolgozó, késztermék- és tárolóterületek, amelyeket a Ryvita
Company Ltd. (Dorset) üzemeltet

839

Építmények – a Whitworths Ltd. által üzemeltetett létesítmények és berendezések, feldolgozó-
és tárolólétesítmények

450

Időnként: a McCormick (UK) Ltd., a British Pepper and Spice Ltd., az East Anglian Food
Ingredients és a Pataks Foods Ltd. által feldolgozott fertőzött fűszerkészítmények (köztük
pappadamok)

37

Speciális sajtraktárak (*) 1 248

Összesen 33 063

(*) 2006. szeptember 1-jétől december 31-ig nem használható metil-bromid, kivéve ha a 2032/2003/EK rendelet 4a. cikke alapján a
biocidfelhasználás tekintetében az Egyesült Királyság megkapja a nem helyettesíthető felhasználásra vonatkozó engedélyt.

A tagállamban kritikus alkalmazási célra rendelkezésre álló metil-bromid-raktárkészlet mennyisége = 5 227 kg.
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