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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 744/2010
av den 18 augusti 2010
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet, vad gäller användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse
(Text av betydelse för EES)

halontillämpning bör därför beskrivas mer detaljerat, med
specificering av kategori av utrustning eller anläggning,
tillämpningens syfte, typ av halonsläckare och typ av
halon.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(4)

Översynen har också visat att halon, med ett fåtal un
dantag, inte längre behövs för att fylla brandskyddsbehov
i utrustning med ny konstruktion och nya anläggningar
och att alternativ nu installeras rutinmässigt. Ha
lonbrandsläckare och halonbrandskyddssystem är dock
fortfarande nödvändiga för viss utrustning som tillverkas
eller kommer att tillverkas med befintlig konstruktion.

(5)

Översynen har också visat att haloner ersätts eller på sikt
kan ersättas med alternativ och till rimlig kostnad för
huvuddelen av brandskyddstillämpningarna, oavsett om
de integreras i befintlig utrustning och befintliga anlägg
ningar eller i utrustning som tillverkas med befintlig kon
struktion.

(6)

Mot bakgrund av ökad tillgång till och införande av
alternativ är det därför lämpligt att för varje tillämpning
fastställa avslutningsdatum efter vilka användningen av
haloner för ny utrustning och nya anläggningar inte
längre är av avgörande betydelse och installation av ha
lonbrandsläckare eller halonbrandskyddssystem därför
inte längre är tillåten. Vid definition av ”ny utrustning ”
och ”nya anläggningar” bör lämplig hänsyn tas till i vil
ken fas av utrustningens och anläggningens livscykel ut
formningen fastställs för det utrymme som är i behov av
brandskydd.

(7)

Det är även lämpligt att för varje tillämpning fastställa
slutdatum efter vilka användningen av haloner för
brandsläckare eller brandskyddssystem i all utrustning
och i alla anläggningar inte längre är av avgörande bety
delse, oavsett om det rör sig om befintlig utrustning,
befintliga anläggningar eller utrustning som är tillverkad
eller kommer att tillverkas enligt befintlig konstruktion.
Användningen av haloner kommer således inte längre att
vara tillåten, vilket innebär att alla halonbrandsläckare
och halonbrandskyddssystem måste bytas ut, ställas om
eller tas ur bruk vid slutdatumet i enlighet med
artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1005/2009.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen
som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Halon 1301, halon 1211 och halon 2402 (nedan kallade
haloner) är sådana ämnen som bryter ned ozonskiktet
som finns förtecknade som kontrollerade ämnen i grupp
III i bilaga I till förordning (EG) nr 1005/2009. Sedan
1994 har produktionen i medlemsstaterna av dessa äm
nen varit förbjuden, i linje med kraven i Montrealpro
tokollet. Användningen av dem är dock fortfarande till
låten för vissa användningsområden av avgörande bety
delse enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009.

Såsom föreskrivs i artikel 4.4 iv i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den
29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (2)
har kommissionen gjort en översyn av bilaga VII till den
förordningen. Därför har kommissionen utvärderat de
nuvarande användningsområdena för haloner och till
gången till och införandet av tekniskt och ekonomiskt
genomförbara alternativ eller tekniker som är godtagbara
ur miljö- och hälsosynpunkt (nedan kallade alternativen).
Sedan dess har förordning (EG) nr 2037/2000 ersatts av
förordning (EG) nr 1005/2009 och bilaga VII till förord
ning (EG) nr 2037/2000 har därmed blivit bilaga VI till
förordning (EG) nr 1005/2009, utan några ändringar.

Översynen har visat att medlemsstaternas tolkning skiljer
sig när det gäller vilka användningsområden för haloner
som utgör användningsområden av avgörande betydelse
enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009. Varje

(1) EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.
(2) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.
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(8)

(9)

(10)

(11)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Avslutningsdatumen bör anpassas till i vad mån det finns
alternativ för ny utrustning och nya anläggningar och till
hindren för att införa dem. Vid behov bör även tillräcklig
tid ges för utveckling av alternativ samtidigt som sådan
utveckling främjas. Eftersom den civila luftfarten regleras
på internationell nivå måste man när det gäller luftfartyg
ta vederbörlig hänsyn till de initiativ som tagits av Inter
nationella civila luftfartsorganisationen (Icao) i fråga om
installation och användning av haloner för brandsläckare
i luftfartyg.

Slutdatumen bör dessutom fastställas så att tillräcklig tid
ges för att kunna slutföra åtgärder för att ersätta halon
eller för att ställa om utrustning eller anläggningar som
ett led i rutinmässigt eller planerat underhåll av utrust
ning eller anläggningar eller uppgradering utan att onö
digt påverka driften av utrustningen eller anläggningen
eller medföra onödiga kostnader. Vid fastställande av
slutdatumen bör också hänsyn tas till den tid som krävs
för eventuella certifieringar, auktoriseringar eller godkän
nanden som kan komma att krävas för installation av
alternativ i utrustning eller anläggningar som berörs.

För de flesta tillämpningar för ny utrustning eller nya
anläggningar, där halonbrandsläckare eller halonbrand
skyddssystem inte längre är nödvändiga eller inte längre
installeras, bör 2010 fastställas som avslutningsdatum. År
2011 bör dock fastställas som avslutningsdatum för vissa
tillämpningar för militära markgående fordon och luftfar
tyg för vilka alternativ nu anses finnas men som inte har
införts under de utvecklingsprogram som nu håller på att
slutföras och för vilka modifieringar inte längre är tek
niskt och ekonomiskt genomförbara. År 2014 bör fast
ställas som avslutningsdatum för luftfartygs motorgondol
och för bärbara brandskyddstillämpningar i kabiner, vil
ket skulle överensstämma med tidsramarna för Icao:s
förväntade införande av en motsvarande begränsning.
År 2018 bör fastställas som avslutningsdatum för an
vändningen i luftfartygs lastrum. Man har i detta fall
inte identifierat några alternativ, men det är troligt att
fortsatt forskning och utveckling kommer att leda till
att alternativ kommer att finnas tillgängliga vid den tid
punkten för installation i nya luftfartyg som ska genomgå
typcertifiering.

För många tillämpningar är det lämpligt att fastställa
slutdatumen till mellan 2013 och 2025 beroende på
hur pass omfattande ersättningen av halon eller omställ
ningen är ur tekniskt och ekonomiskt hänseende. Dessa
slutdatum bör fastställas så att tillräcklig tid ges för att
ersätta halon i samband med rutinmässigt underhåll för
merparten av den utrustning och de anläggningar för
vilka det i dag finns alternativ. År 2030 eller 2035 är
lämpligt som slutdatum för vissa tillämpningar på mili
tära markgående fordon och militärfartyg för vilka ersätt
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ning av halon sannolikt enbart kommer att vara tekniskt
och ekonomiskt möjlig inom ramen för en planerad upp
gradering eller modernisering av utrustningen och för
vilka det i vissa medlemsstater kommer att krävas ytter
ligare forskning och utveckling för att säkerställa att al
ternativen är hållbara.

(12)

Man har ännu inte identifierat några alternativ för vissa
tillämpningar på befintliga militärfordon, befintliga mili
tära ytfartyg eller befintliga militära ubåtar och luftfartyg,
eller för sådant materiel som tillverkas eller kommer att
tillverkas enligt befintlig konstruktion. Det är dock rim
ligt att anta att en stor del av de berörda utrustningarna
2040 kommer att ha nått slutet av sin livslängd eller att
alternativ då kommer att finnas tillgängliga efter ytterli
gare forskning och utveckling. Därför bör 2040 faststäl
las som ett rimligt slutdatum för dessa tillämpningar.

(13)

Man har inte heller identifierat några alternativ för brand
skyddssystem i lastutrymmen, motorgondoler och hjälp
kraftaggregat (auxiliary power units) för befintliga civila
luftfartyg eller för sådan materiel som tillverkas enligt
aktuell typcertifiering. Ett avsevärt antal civila luftfartyg
kommer dessutom att under en överskådlig framtid även
fortsättningsvis att tillverkas med och vara beroende av
haloner för sina tillämpningar. Man är medveten om att
ersättning av haloner i dessa tillämpningar medför avse
värda tekniska, ekonomiska och regleringsmässiga pro
blem. Det anses även lämpligt att fastställa 2040 som
slutdatum med hänsyn till den ovisshet som råder i fråga
om den långsiktiga tillgången på återvinningsbara halo
ner och till behovet av fortsatt forskning och utveckling
för att identifiera och utveckla hållbara alternativ.

(14)

Bilaga VI, i vilken det fastställs en tidsram för att fasa ut
den användning av halon som är av avgörande betydelse,
kommer att ses över för att beakta den fortsatta forsk
ningen och utvecklingen av alternativ och ny information
om tillgången på sådana alternativ. Vidare kan undantag
från slutdatumen och avslutningsdatumen komma att
beviljas i specifika fall där det inte finns något alternativ.

(15)

Förordning (EG) nr 1005/2009 bör därför ändras i en
lighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i
enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr
1005/2009.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA VI
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV AVGÖRANDE BETYDELSE: HALONER
I denna bilaga avses med
1. avslutningsdatum: det datum efter vilket haloner inte får användas i brandsläckare eller brandskyddssystem i ny
utrustning och nya anläggningar för de berörda tillämpningarna.
2. ny utrustning: utrustning för vilken inget av följande har inträffat före avslutningsdatumet:
a) Underskrift av de berörda upphandlings- eller ombyggnadskontrakten.
b) Inlämning av en ansökan om typgodkännande eller typcertifiering till den berörda tillsynsmyndigheten.
3. ny anläggning: anläggning för vilken inget av följande har inträffat före avslutningsdatumet:
a) Undertecknande av relevant utvecklingskontrakt.
b) Inlämnande av en ansökan om tillstånd till den berörda tillsynsmyndigheten.
4. Slutdatum: Det datum efter vilket haloner inte får användas för de berörda tillämpningarna och efter vilket som
brandsläckare eller brandskyddssystem som innehåller halon måste avvecklas.
5. inertering: förebyggande av antändning av en brandfarlig eller explosiv atmosfär genom tillsats av hämmande eller
förtunnande medel.
6. lastfartyg: ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg, som har en bruttovikt på över 500 ton och som går i
internationell sjöfart, enligt definitionen i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss
(Solas-konventionen). I Solas-konventionen definieras ’passagerarfartyg’ som ’ett fartyg som medför mer än tolv pas
sagerare’ och ’internationell fart’ som ’alla sjöförbindelser med fartyg från en hamnanläggning i en medlemsstat till en
hamnanläggning som är belägen utanför denna medlemsstat, eller omvänt’.
7. normalt sett bemannat utrymme: ett skyddat utrymme där det är nödvändigt att det finns personer närvarande hela tiden
eller nästan hela tiden för att utrustningen eller anläggningen ska kunna fungera effektivt. För militära tillämpningar skulle
bemanningssituationen för det skyddade utrymmet vara tillämplig i en krigssituation.
8. normalt sett obemannat utrymme: ett skyddat utrymme som endast är bemannat under begränsade perioder, i synnerhet i
samband med underhållsarbeten, och där det inte är nödvändigt med ständig närvaro av personer för att utrustningen
eller anläggningen ska fungera effektivt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV AVGÖRANDE BETYDELSE: HALON
Ansökan
Kategori av utrustning eller
anläggning

1.

På
militära
gående fordon

mark

Syfte

Typ av släckare

Typ av
halon

Avslutnings
Slutdatum
datum
(31 december
(31 december
det angivna
det angivna
året)
året)

1.1

För skydd av motorutrym
men

Fasta system

1301
1211
2402

2010

2035

1.2

För skydd av besättnings
utrymmen

Fasta system

1301
2402

2011

2040

1.3

För skydd av besättnings
utrymmen

Bärbara
brandsläc
kare

1301
1211

2011

2020
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV AVGÖRANDE BETYDELSE: HALON
Ansökan
Kategori av utrustning eller
anläggning

2.

3.

4.

På militära ytfartyg

På militära ubåtar

På luftfartyg

Syfte

Typ av släckare

Typ av
halon

Avslutnings
Slutdatum
datum
(31 december
(31 december
det angivna
det angivna
året)
året)

2.1

För skydd av normalt sett
bemannade
maskinutrym
men

Fasta system

1301
2402

2010

2040

2.2

För skydd av normalt sett
obemannade maskinutrym
men

Fasta system

1301
1211
2402

2010

2035

2.3

För skydd av normalt sett
obemannade
utrymmen
med elektrisk utrustning

Fasta system

1301
1211

2010

2030

2.4

För skydd av kommando
centrum

Fasta system

1301

2010

2030

2.5

För skydd av rum med
bränslepumpar

Fasta system

1301

2010

2030

2.6

För skydd av utrymmen för
lagring av brandfarliga väts
kor

Fasta system

1301
1211
2402

2010

2030

2.7

För skydd av luftfartyg i han
garer och underhållsutrym
men

Bärbara
brandsläc
kare

1301
1211

2010

2016

3.1

För skydd av maskinutrym
men

Fasta system

1301

2010

2040

3.2

För skydd av kommando
centrum

Fasta system

1301

2010

2040

3.3

För skydd av dieselgenerator
rum

Fasta system

1301

2010

2040

3.4

För skydd av utrymmen med
elektrisk utrustning

Fasta system

1301

2010

2040

4.1

För skydd av normalt sett
obemannade lastutrymmen

Fasta system

1301
1211
2402

2018

2040

4.2

För skydd av kabiner och be
sättningsutrymmen

Bärbara
brandsläckare

1211
2402

2014

2025

4.3

För skydd av motorgondoler
och reservkraftaggregat

Fasta system

1301
1211
2402

2014

2040

SV

19.8.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/7

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV AVGÖRANDE BETYDELSE: HALON
Ansökan
Kategori av utrustning eller
anläggning

Syfte

Typ av släckare

Typ av
halon

Avslutnings
Slutdatum
datum
(31 december
(31 december
det angivna
det angivna
året)
året)

4.4

För inertering av bränslet
ankar

Fasta system

1301
2402

2011

2040

4.5

För skydd av avfallsbehållare
på toaletter

Fasta system

1301
1211
2402

2011

2020

4.6

För skydd av torrutrymmen
(dry bays)

Fasta system

1301
1211
2402

2011

2040

5.

I oljeanläggningar, gas
anläggningar och pet
rokemiska
anlägg
ningar

5.1

För skydd av utrymmen där
brandfarlig vätska eller gas
kan släppas ut

Fasta system

1301
2402

2010

2020

6.

På lastfartyg i kom
mersiell trafik

6.1

För inertering av normalt
sett bemannade maskin
utrymmen där brandfarlig
vätska eller gas kan släppas
ut

Fasta system

1301
2402

1994

2016

7.

I landbaserade kom
mando- och kommuni
kationsanläggningar
som är väsentliga för
nationell säkerhet

7.1

För skydd av normalt sett
bemannade utrymmen

Fasta system

1301
2402

2010

2025

7.2

För skydd av normalt sett
bemannade utrymmen

Bärbara
brandsläc
kare

1211

2010

2013

7.3

För skydd av normalt sett
obemannade utrymmen

Fasta system

1301
2402

2010

2020

8.1

För räddningsfordon

Bärbara
brandsläc
kare

1211

2010

2016

8.2

För skydd av luftfartyg i han
garer och underhållsutrym
men

Bärbara
brandsläc
kare

1211

2010

2016

9.1

För skydd av utrymmen där
risken för spridning av ra
dioaktiva ämnen måste mini
meras

Fasta system

1301

2010

2020

10.1 För skydd av tekniska an
läggningar

Fasta system

1301

2010

2016

10.2 För skydd av motorvagnar
och biltransportvagnar i tåg
under Engelska kanalen

Fasta system

1301

2010

2010

8.

9.

På flygplatser

I
kärnkraftsanlägg
ningar och kärnforsk
ningsanläggningar

10. I tunneln under Eng
elska kanalen
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV AVGÖRANDE BETYDELSE: HALON
Ansökan
Kategori av utrustning eller
anläggning

11. Övrigt

Typ av
halon

Avslutnings
Slutdatum
datum
(31 december
(31 december
det angivna
det angivna
året)
året)

Syfte

Typ av släckare

11.1 För brandkårens inledande
brandsläckningsinsatser om
det är nödvändigt för männi
skors säkerhet

Bärbara
brandsläc
kare

1211

2010

2013

11.2 För militära- och polisinsat
ser om det är nödvändigt för
människors säkerhet

Bärbara
brandsläc
kare

1211

2010

2013”

