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L 265/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1804/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 όσον αφορά τον έλεγχο του halon που
εξάγεται για κρίσιµης σηµασίας χρήσεις, τις εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες και τους ελέγχους επί του βρωµοχλωροµεθανίου
halon για χρήσεις κρίσιµης σηµασίας, λαµβανοµένης υπόψη
της διαθεσιµότητας τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτών εναλλακτικών λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών από άποψη
περιβάλλοντος και υγείας, κατά την επανεξέταση του παραρτήµατος VII του εν λόγω κανονισµού. Έτσι, θα πρέπει να
εξασφαλισθεί η πρόοδος όσον αφορά τη µείωση της ποσότητας halon για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις και, ως εκ
τούτου, θα επισπευσθεί η αναγέννηση της στιβάδας του
όζοντος.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

(3)

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τις εξαγωγές halon για τις
χρήσεις κρίσιµης σηµασίας τις απαριθµούµενες στο παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. Από την
1η Ιανουαρίου 2004, ο εν λόγω κανονισµός θα επιτρέπει
µόνο για τις χρήσεις halon που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII τη διατήρηση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι χρήσεις αυτές θεωρούνται
«κρίσιµης σηµασίας» καθόσον, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτές εναλλακτικές λύσεις.
Κατά συνέπεια, οιοσδήποτε εξοπλισµός που περιέχει halon
και ο οποίος δεν απαριθµείται στο παράρτηµα VII δεν θεωρείται κρίσιµης σηµασίας. Όλες οι µη κρίσιµης σηµασίας
εγκαταστάσεις halon θα πρέπει να αποσυρθούν έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003. Το αποσυρόµενο halon θα πρέπει να
µπορεί να αποθηκευθεί για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις,
να εξαχθεί από την για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις
αποθήκευση ή να καταστραφεί.

(4)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2037/2000 επιτρέπει τις εξαγωγές «προϊόντων
και εξοπλισµού που περιέχουν halon, για την κάλυψη των
κρίσιµης σηµασίας χρήσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII». Το άρθρο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι
ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή χύδην halon για τις κρίσιµης
σηµασίας χρήσεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εφόσον
προέρχεται από ανακτηµένο, ανακυκλωµένο και αναγεννηµένο halon που προέρχεται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης που διαθέτουν άδεια ή τις οποίες λειτουργεί η αρµόδια αρχή. Θα πρέπει να προβλεφθεί η επανεξέταση των εξαγωγών χύδην halon µε σκοπό, εάν κριθεί σκόπιµο, την απαγόρευση των εξαγωγών πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
Οι εξαγωγές halon για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις θα
πρέπει να απαγορεύονται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 εάν
το halon δεν προέρχεται από εγκαταστάσεις που διαθέτουν
άδεια ή τις οποίες λειτουργεί η αρµόδια αρχή για αποθήκευση halon που προορίζεται για τις κρίσιµης σηµασίας
χρήσεις.

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2037/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος (4) ανέκυψαν διάφορα ζητήµατα που
θα πρέπει να ρυθµισθούν µε τροποποιήσεις του εν λόγω
κανονισµού. Τα ζητήµατα αυτά που αφορούν την αποτελεσµατική και ασφαλή εφαρµογή του ανωτέρω κανονισµού
συζητήθηκαν µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της διαχειριστικής επιτροπής δυνάµει του κανονισµού. Ο παρών κανονισµός αφορά τέσσερις τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2037/2000.

(2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 σηµείο iv) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2037/2000 αναθέτει στην Επιτροπή να επανεξετάζει
ανά έτος τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις των halon, οι οποίες
απαριθµούνται στο παράρτηµα VII του εν λόγω κανονισµού.
Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισµός δεν προβλέπει, στο πλαίσιο
της επανεξέτασης αυτής, τον καθορισµό χρονικών πλαισίων
για τον τελικό σταδιακό τερµατισµό αυτών των κρίσιµης
σηµασίας χρήσεων µετά την εξεύρεση και τη χρήση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων. Η πρώτη τροποποίηση στον
ανωτέρω κανονισµό προβλέπει τη δυνατότητα καθορισµού
χρονικών πλαισίων για τον περιορισµό της χρησιµοποίησης

(1) ΕΕ C 45 E της 25.2.2003, σ. 297.
(2) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 27.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003.
(4) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/160/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της
8.3.2003, σ. 29).
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(6)

(7)
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Η Επιτροπή θα πρέπει να καταστεί υπεύθυνη για την εξουσιοδότηση των εξαγωγών halon σε προϊόντα και εξοπλισµό
που προορίζονται για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να χορηγεί άδεια για τις εν λόγω εξαγωγές
µόνον εφόσον η αρµόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους
µέλους πιστοποιεί ότι οι εξαγωγές αφορούν µια ή περισσότερες από τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις που απαριθµούνται
στο παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.
Επιπλέον, ο εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλει στα τέλη του
έτους έκθεση σχετικά µε τις πραγµατικές εξαγωγές.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις
σχετικά µε την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική
αποκατάσταση ή την καταστροφή ελεγχόµενων ουσιών, περιλαµβανοµένου και του halon. Επί του παρόντος, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 επιβάλλει, αντί της ετήσιας
υποβολής εκθέσεων, την υποβολή έκθεσης έως τις 31
∆εκεµβρίου 2001, ενώ οι ετήσιες εκθέσεις θα ήταν σηµαντικές για να εκτιµηθεί στο µέλλον η πρόοδος, ειδικότερα
όσον αφορά την καταστροφή του halon που υπερβαίνει τις
απαιτήσεις περί των κρίσιµης σηµασίας χρήσεων.
Η τρίτη τροποποίηση αφορά την εξαγωγή ελεγχόµενων
ουσιών ή προϊόντων που περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες. Οι
εξαγωγές ελεγχόµενων ουσιών ή προϊόντων που περιέχουν
ελεγχόµενες ουσίες θα πρέπει να απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή θα ενθαρρύνει την ανάκτηση και την καταστροφή τέτοιου είδους ελεγχοµένων ουσιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/
2000. Ο κύριος στόχος είναι να τεθεί τέρµα στο συνεχώς
κλιµακούµενο εµπόριο παλαιού και µεταχειρισµένου εξοπλισµού ψύξης και κλιµατισµού, ιδίως µάλιστα στις εξαγωγές
οικιακών ψυγείων, καταψυκτών και αφρώδους µονωτικού
υλικού οικοδοµών, που περιέχουν CFC, προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Ελλείψει εγκαταστάσεων καταστροφής των εν
λόγω προϊόντων στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι CFC αναµένεται να καταλήξουν τελικά αναπόφευκτα στην ατµόσφαιρα
προκαλώντας ζηµίες στη στιβάδα του όζοντος. Πέραν
τούτου, και οι αναπτυσσόµενες χώρες αρχίζουν τώρα να
θέτουν σταδιακά τέρµα στη χρήση CFC, και πολλές έχουν
δηλώσει ότι δεν θέλουν να γίνονται αποδέκτες µεταχειρισµένων προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν CFC.

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 δεν εφαρµόζεται µόνο
στον ψυκτικό και κλιµατιστικό εξοπλισµό αλλά και σε όλα
τα προϊόντα και τον εξοπλισµό τα οποία περιέχουν µονωτικό
αφρώδες πλαστικό ή αφρώδες πλαστικό «integral skin» που
έχει παραχθεί µε CFC. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει παραδείγµατος χάριν ότι τα µεταχειρισµένα αεροσκάφη και
οχήµατα που περιέχουν σκληρό µονωτικό αφρώδες πλαστικό
ή αφρώδες πλαστικό τύπου «integral skin» που έχει υποστεί
διόγκωση µε CFC δεν θα µπορούν πλέον να εξάγονται από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ∆εδοµένου ότι επιδίωξη του εν
λόγω κανονισµού ήταν να απαγορεύσει τις εξαγωγές του
µεταχειρισµένου εξοπλισµού ψύξης και κλιµατισµού µε CFC
και όχι άλλων προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν
αφρώδες υλικό από CFC, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός ως προς τον αποκλεισµό των δευτερευόντων προϊόντων που περιέχουν CFC.

(9)

Η τέταρτη τροποποίηση αφορά τις διατάξεις για τις νέες
ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 22 και στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. Ο εν
λόγω κανονισµός δεν εξασφαλίζει τα ίδια επίπεδα ελέγχου
της νέας ουσίας που έχει εγγραφεί στο παράρτηµα II — του

16.10.2003

βρωµοχλωροµεθανίου — µε αυτά που ισχύουν για τις άλλες
ελεγχόµενες ουσίες, και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που
υπέχει δυνάµει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Προκειµένου να αποκατασταθούν τα πράγµατα, είναι αναγκαίο οι
διατάξεις που εφαρµόζονται στις ελεγχόµενες ουσίες να
εφαρµόζονται επίσης και στο βρωµοχλωροµεθάνιο.
(10)

Οι τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000
ευθυγραµµίζονται πλήρως µε τους περιβαλλοντικούς του
στόχους στους οποίους περιλαµβάνεται η περαιτέρω προστασία της στιβάδας του όζοντος, όταν αυτό είναι δυνατόν,
η µείωση της συνολικής παραγωγής ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η προαγωγή ασφαλών πρακτικών για τη µεταφορά τέτοιων ουσιών, η διασφάλιση της
υποχρεωτικής εποπτείας των εξαγωγών και, όπου κρίνεται
αναγκαίο, η παροχή νοµικών διασαφήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Ο παρών κανονισµός αφορά την παραγωγή, την εισαγωγή,
την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση,
την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωµένων
χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωραιθανίου, µεθυλοβρωµιδίου, υδροβρωµοφθορανθράκων,
υδροχλωροφθορανθράκων και βροµοχλωροµεθανίου, την υποβολή στοιχείων σχετικά µε τις ουσίες αυτές και τις εισαγωγές,
τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων
και εξοπλισµού που περιέχουν τις συγκεκριµένες ουσίες.»
2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«— ελεγχόµενες ουσίες: οι χλωροφθοράνθρακες, άλλοι
πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες, τα halons, ο τετραχλωράνθρακας, το 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, το µεθυλοβρωµίδιο, οι υδροβρωµοφθοράνθρακες,
οι υδροχλωροφθοράνθρακες και το βρωµοχλωροµεθάνιο, είτε αυτούσιες είτε σε µείγµατα και ανεξαρτήτως
του εάν είναι καθαρές ή προέρχονται από ανάκτηση,
ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση. Ο ορισµός
αυτός δεν καλύπτει τις ελεγχόµενες ουσίες που περιέχονται σε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα πλην των
δοχείων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ή την
αποθήκευση των ουσιών αυτών, ούτε τις ασήµαντες
ποσότητες ελεγχόµενων ουσιών που σχηµατίζονται
ακούσια ή τυχαία κατά τη βιοµηχανική διεργασία,
που προέρχονται από πρώτη ύλη που δεν αντέδρασε
ή από χρήση ως µέσου επεξεργασίας, το οποίο
απαντάται σε χηµικές ουσίες ως ξένη πρόσµειξη σε
ίχνη ή που εκλύονται κατά την παραγωγή ή το χειρισµό προϊόντος,»·
β) µετά την ενδέκατη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη νέα
περίπτωση:
«— βρωµοχλωροµεθάνιο: η ελεγχόµενη ουσία που περιλαµβάνεται στην οµάδα ΙΧ του παραρτήµατος Ι.»
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3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ) βρωµοχλωροµεθανίου.»
4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ) βρωµοχλωροµεθανίου»·
β) Στην παράγραφο 4, το σηµείο iv) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«iv) η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν ισχύει για τη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση halons τα οποία προέρχονται από ανάκτηση, ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση σε υπάρχοντα συστήµατα πυροπροστασίας έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, ή για τη διάθεση και χρήση
halons στην αγορά για τις χρήσεις κρίσιµης σηµασίας
που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII. Κάθε χρόνο,
οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών γνωστοποιούν
στην Επιτροπή τις ποσότητες halons που χρησιµοποιήθηκαν για χρήσεις κρίσιµης σηµασίας, τα µέτρα
που ελήφθησαν για τον περιορισµό των εκποµπών
τους καθώς και εκτίµηση των εκποµπών αυτών και τις
τρέχουσες δραστηριότητες για την εξεύρεση και τη
χρήση κατάλληλων εναλλακτικών ουσιών. Κάθε
χρόνο, η Επιτροπή επανεξετάζει τις χρήσεις κρίσιµης
σηµασίας που περιέχονται στο παράρτηµα VII και,
εάν χρειασθεί, υιοθετεί τροποποιήσεις και, όπου αυτό
κρίνεται σκόπιµο, χρονικά πλαίσια για το σταδιακό
τερµατισµό της χρήσης, λαµβανοµένης υπόψη της
διαθεσιµότητας τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτών
εναλλακτικών λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών από
άποψη περιβάλλοντος και υγείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.»·
γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Απαγορεύονται η εισαγωγή και η διάθεση στην
αγορά προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες, άλλους πλήρως αλογονωµένους χλωροφθοράνθρακες, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο και υδροβρωµοφθοράνθρακες, µε εξαίρεση τα
προϊόντα και τον εξοπλισµό για τα οποία έχει επιτραπεί η
χρήση των συγκεκριµένων ελεγχόµενων ουσιών βάσει του
άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ή απαριθµούνται
στο παράρτηµα VΙΙ. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τα
προϊόντα και τον εξοπλισµό που αποδεδειγµένως είχαν
κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού.»
5. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή η
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ελεγχόµενων ουσιών απαιτεί
άδεια εισαγωγής. Η άδεια εκδίδεται από την Επιτροπή αφού
εξακριβωθεί η συµµόρφωση προς τα άρθρα 6, 7, 8 και 13. Η
Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο κάθε άδειας στην αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να εισαχθούν
οι ουσίες. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την αρµόδια αρχή για τον
σκοπό αυτό. Οι ελεγχόµενες ουσίες που απαριθµούνται στις
οµάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και ΙΧ του παραρτήµατος Ι δεν εισάγονται για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.»
6. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό µέρος αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωµένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωρανθράκων, 1,1,1-τριχλω-
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ροαιθανίου, υδροβρωµοφθορανθράκων και βρωµοχλωροµεθανίου ή προϊόντων και εξοπλισµού, εκτός από προσωπικά
αντικείµενα, που περιέχουν τις ανωτέρω ελεγχόµενες ουσίες
ή των οποίων η συνεχιζόµενη λειτουργία εξαρτάται από την
προµήθεια των ουσιών αυτών. Η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει για τις εξαγωγές:»
β) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) ανακτηµένου, ανακυκλωµένου και ποιοτικώς αποκατεστηµένου halon αποθηκευµένου για κρίσιµης σηµασίας χρήσεις σε εγκαταστάσεις εξουσιοδοτηµένες από
την αρµόδια αρχή ή υπό την εκµετάλλευση της αρµόδιας αρχής για την κάλυψη χρήσεων κρίσιµης σηµασίας που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2009, και προϊόντων και εξοπλισµού
που περιέχουν halon για την κάλυψη χρήσεων
κρίσιµης σηµασίας που απαριθµούνται στο παράρτηµα
VII. Έως την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή αναλαµβάνει να επανεξετάσει τις εξαγωγές του εν λόγω
ανακτηµένου, ανακυκλωµένου και ποιοτικώς αποκατεστηµένου halon για τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις
και, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, αποφασίζει, εφόσον είναι σκόπιµο, την απαγόρευση των εξαγωγών αυτών πριν από τις 31
∆εκεµβρίου 2009,»·
γ) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«ζ) µεταχειρισµένων προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν σκληρό µονωτικό αφρώδες πλαστικό ή αφρώδες
πλαστικό τύπου integral skin που έχει παραχθεί µε
χλωροφθοράνθρακες. Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή:
— στα προϊόντα και τον εξοπλισµό ψύξης και κλιµατισµού,
— στα προϊόντα και τον εξοπλισµό ψύξης και κλιµατισµού, που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες ως
ψυκτικό µέσο ή που η συνέχιση της λειτουργίας
τους βασίζεται σε χρήση χλωροφθορανθράκων ως
ψυκτικού µέσου σε άλλο εξοπλισµό και προϊόντα,
— στα αφρώδη πλαστικά µόνωσης κτιρίων και στα
προϊόντα µόνωσης κτιρίων.»
7. Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Απαγορεύεται από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και εξής, η
εξαγωγή από την Κοινότητα halon για χρήσεις κρίσιµης σηµασίας µη προερχόµενου από αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που
είναι εξουσιοδοτηµένες από την αρµόδια αρχή ή τελούν υπό
την εκµετάλλευση της αρµόδιας αρχής για να αποθηκεύουν
halon για χρήσεις κρίσιµης σηµασίας.»
8. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι εξαγωγές ελεγχόµενων ουσιών από την Κοινότητα
υπόκεινται σε άδεια. Η άδεια εξαγωγής χορηγείται στις επιχειρήσεις από την Επιτροπή για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και για κάθε επόµενο
δωδεκάµηνο, αφού εξακριβωθεί η τήρηση του άρθρου 11. Οι
διατάξεις που διέπουν την άδεια εξαγωγής halon ως ελεγχόµενης ουσίας περιλαµβάνονται στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή
διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους
αντίγραφο κάθε άδειας εξαγωγών που χορηγεί.»
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9. Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Η εξαγωγή halon από την Κοινότητα, καθώς και
προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν halon, για την
κάλυψη χρήσεων κρίσιµης σηµασίας που απαριθµούνται στο
παράρτηµα VII υπόκειται σε άδεια για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και, ακολούθως, για
κάθε δωδεκάµηνη περίοδο. Η σχετική άδεια εξαγωγής χορηγείται στον εξαγωγέα από την Επιτροπή αφού εξακριβωθεί από
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους η συµµόρφωση
µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Στην αίτηση
άδειας εξαγωγής καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
— το όνοµα και η διεύθυνση του εξαγωγέα,
— εµπορική περιγραφή της εξαγωγής,
— η συνολική ποσότητα halon,
— η χώρα ή οι χώρες τελικού προορισµού των προϊόντων και
του εξοπλισµού,
— δήλωση ότι το halon πρόκειται να εξαχθεί για µια συγκεκριµένη χρήση κρίσιµης σηµασίας απαριθµούµενη στο
παράρτηµα VII,
— ό,τι άλλες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες η αρµόδια αρχή.»
10. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 31
∆εκεµβρίου 2001, και για κάθε δωδεκάµηνη περίοδο εφεξής,
έκθεση σχετικά µε τα συστήµατα που έχουν θέσει σε εφαρµογή
για την προώθηση της ανάκτησης χρησιµοποιηµένων ελεγχόµενων ουσιών, τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις και τις ποσότητες
χρησιµοποιηµένων ελεγχόµενων ουσιών που ανακτήθηκαν, ανακυκλώθηκαν, αποκαταστάθηκαν ποιοτικά ή καταστράφηκαν.»
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11. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α.
Πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο εξαγωγέας
γνωστοποιεί στην Επιτροπή, αποστέλλοντας και αντίγραφο
στην αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, τα στοιχεία που παρέσχε κάθε αιτών σύµφωνα µε το άρθρο 12
παράγραφος 4 όσον αφορά την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου
έτους.»·
β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18 παράγραφος 2, να τροποποιεί τις απαιτήσεις
σχετικά µε την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 έως 4 για να ανταποκριθεί στις
δεσµεύσεις δυνάµει του πρωτοκόλλου ή για να βελτιώσει
την πρακτική εφαρµογή των απαιτήσεων σχετικά µε την εν
λόγω υποβολή στοιχείων.»
12. Στο παράρτηµα Ι, µετά την οµάδα VIII, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:
Στη στήλη «Οµάδα», παρεµβάλλονται οι λέξεις «Οµάδα IX»,
στη στήλη «Ουσία», παρεµβάλλονται οι λέξεις «CH2BrCl
(halon 1011, βρωµοχλωροµεθάνιο)», και στη στήλη «∆υναµικό
καταστροφής του όζοντος», παρεµβάλλεται ο αριθµός «0,12».
13. Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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