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1.

WPROWADZENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową1 (rozporządzenie) zawiera wymogi dotyczące
przywozu i wywozu substancji kontrolowanych2. W niniejszym podręczniku substancje
te określa się mianem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).
W rozporządzeniu zakazuje się przywozu i wywozu SZWO oraz produktów i urządzeń,
które zawierają SZWO lub które wymagają ich stosowania. Istnieją jednak wyłączenia
od tego zakazu. W przypadku przywozu/wywozu SZWO przeznaczonych do zastosowań
objętych wyłączeniem wymaga się uzyskania licencji. Licencje wydaje Komisja
Europejska3 (Komisja) w ramach systemu wydawania licencji na SZWO.
Podręcznik dotyczący systemu wydawania licencji na SZWO składa się z czterech
części:


część I: Informacje ogólne na temat wydawania licencji na substancje zubożające
warstwę ozonową;



część II: Rejestracja organizacji (podręcznik dotyczący rejestracji);



część
III:
Podręcznik
(importerów/eksporterów/producentów);



część IV: Podręcznik dla urzędów celnych4.

dla

przedsiębiorstw

Jest to pierwsza część podręcznika, w której opisano:


grupy substancji, które są kontrolowane;



rodzaje przywozu i wywozu SZWO dozwolone w Unii Europejskiej (UE);



rodzaje przywozu SZWO, w stosunku do których wymaga się przydziału kwot.

Ponadto ta część podręcznika zawiera w załącznikach:


słowniczek;



wykaz skrótów;



podsumowanie ograniczeń dotyczących handlu międzynarodowego.

1

http://eur-lex.europa.eu/ wyszukiwanie – rok: 2009, numer: 1005, rodzaj: rozporządzenie.

2

Substancje kontrolowane wymieniono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

3

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu, e-mail: climaods@ec.europa.eu

4

Dostęp
do
pozostałych
części
podręcznika
można
uzyskać
pod
adresem:
https://circabc.europa.eu/w/browse/d514949d-f5cf-484c-b274-fdafeeb87ae4. Podręczniki są dostępne
na forum internetowym CIRCABC. Należy wybrać zakładkę „Library” („Biblioteka”), a następnie
folder „1. Manuals” („Podręczniki”).
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Podsumowując, część 1 podręcznika zawiera ogólne informacje na temat ograniczeń
dotyczących handlu SZWO. Tytuły sekcji przedstawiono w postaci pytań, aby wskazać
czytelnikowi informacje, których nie posiada. Terminy zdefiniowane w słowniczku
(załącznik 1) i skróty (załącznik 2) zastosowano we wszystkich częściach podręcznika
(części I–IV).

Informacje ogólne na temat substancji zubożających warstwę ozonową wersja 1.2

Strona 5 z 25

2.

ZASADY HANDLU SZWO

W rozporządzeniu zakazuje się przywozu i wywozu SZWO, istnieją jednak wyłączenia
od tego zakazu. W tym rozdziale opisano, na jakie rodzaje przywozu i wywozu SZWO
zezwala się w Unii Europejskiej.

2.1.

Jakie substancje są kontrolowane?

W Unii Europejskiej kontrolowane są substancje wymienione w tabeli 1. Zostały one
podzielone na dziewięć grup. W niniejszym podręczniku substancje te określa się dla
uproszczenia mianem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), choć do
SZWO zalicza się również substancje nie będące substancjami kontrolowanymi.
Kontrolowane są wszystkie izomery tych substancji, w tym substancje znakowane
radioaktywnie. Ponadto kontroli podlegają mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych
substancji. Produkty i urządzenia, które zawierają te substancje lub wymagają ich
stosowania, również podlegają kontroli.
Przywóz i wywóz substancji wymienionych w tabeli 1 jest zakazany z wyjątkami
określonymi w tabelach 3 i 4 w niniejszym podręczniku. W przypadku dopuszczenia
przywozu/wywozu tych substancji w związku z wyłączeniem wymaga się posiadania
licencji.
Tabela 1: Substancje kontrolowane wymienione w załączniku I do rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009
Grupa

Skrót

Opis

Grupy I i II

CFC

Chlorofluorowęglowodory

Grupa III

Halony

Halony (1211, 1301 i 2402)

Grupa IV

CTC

Tetrachlorek węgla

Grupa V

TCA

1,1,1-trichloroetan

Grupa VI

MB

Bromek metylu

Grupa VII

HBFC

Wodorobromofluorowęglowodory

Grupa VIII

HCFC

Wodorochlorofluorowęglowodory

Grupa IX

BCM

Bromochlorometan
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2.2.

Czy produkty i urządzenia zawierające SZWO podlegają kontroli?

Handel produktami i urządzeniami, które zawierają substancje wymienione w tabeli 1 lub
wymagają ich stosowania, jest objęty ograniczeniami. W tabeli 2 podano przykłady
produktów i urządzeń. Podano w niej również przykłady substancji, aby zaznaczyć
różnicę między obiema kategoriami.
Tabela 2: Przykłady produktów, urządzeń i substancji
Termin
Produkty i
urządzenia, które
zawierają SZWO
lub wymagają ich
stosowania

Przykłady
Produkty:
1) gaśnica zawierająca halon 1301;
2) halon 1211 w butli gazowej pod ciśnieniem do stosowania
szczególnie w systemie ochrony przeciwpożarowej w toaletach na
pokładzie statku powietrznego.
3) prepolimer poliuretanowy;
4) tworzywo piankowe zawierające SZWO lub wyprodukowane z
jego wykorzystaniem.
Urządzenia:
1) statek powietrzny wyposażony w przenośne urządzenia gaśnicze
lub systemy stacjonarne zawierające halon;
2) chłodziarka i klimatyzator;
3) pompa ciepła.

Substancje
zubożające
warstwę ozonową

Substancje:
1) halon 1301 w butli gazowej pod ciśnieniem nieprzeznaczonej do
konkretnego zastosowania (np. standardowa butla gazowa);
2) tetrachlorometan (CTC) w szklanej butli do zastosowań
laboratoryjnych.
Mieszaniny:
1) butla zawierająca dichlorodifluorometan (CFC-12) (5%) i
metanol (95%);
2) nadający się do ponownego napełnienia pojemnik zawierający R501 (mieszaninę chlorodifluorometanu (HCFC-22) i
dichlorodifluorometanu (CFC-12)).

2.3.

Jakie rodzaje działalności handlowej związane z SZWO są dozwolone?

Handel wszelkimi substancjami, produktami i urządzeniami, które zawierają SZWO lub
wymagają ich stosowania, jest objęty ograniczeniami. Działalność handlowa wymieniona
w tabelach 3 i 4 poniżej jest objęta wyłączeniem od ogólnych zakazów dotyczących
przywozu i wywozu. Przywóz i wywóz SZWO przeznaczonych do zastosowań
wymienionych w tabelach 3 i 4 wymaga uzyskania licencji.
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Tabela 3: Dozwolone rodzaje działalności handlowej związanej z substancjami i mieszaninami
Zastosowanie5
Zastosowanie substancji
w charakterze substratu

Dozwolona działalność
Przywóz substancji przeznaczonej do zastosowania w
charakterze substratu

Warunki
– Importer musi posiadać kwotę odpowiadającą zamierzonemu
przywozowi.

Wywóz substancji przeznaczonej do zastosowania w
charakterze substratu
Zastosowanie substancji Przywóz substancji przeznaczonej do zastosowania jako
w charakterze czynników czynnik ułatwiający procesy chemiczne
ułatwiających procesy
chemiczne
Wywóz substancji przeznaczonej do zastosowania jako
czynnik ułatwiający procesy chemiczne

– Ograniczony do następujących substancji: CFC (grupa I) i CTC
(grupa IV).
– Rodzaje zastosowania muszą być wymienione w załączniku III
do rozporządzenia.
– Importer musi posiadać kwotę odpowiadającą zamierzonemu
przywozowi.

Nieodzowne
zastosowania
laboratoryjne lub
analityczne

Przywóz lub produkcja substancji do zastosowania
laboratoryjnego lub analitycznego

– Zastosowanie musi być nieodzowne; np. wymienione w
rozporządzeniu Komisji nr 291/2011.
– Importer musi posiadać kwotę odpowiadającą zamierzonemu
przywozowi.

Zastosowane HCFC w
chłodnictwie,
pożarnictwie, jako

Przywóz HCFC w celu przepakowania i ponownego
wywozu

5

Wywóz substancji do zastosowania laboratoryjnego lub
analitycznego

W jakim celu przedsiębiorstwo przywozi/wywozi SZWO.

– Ograniczony do następujących substancji: HCFC (grupa VIII)
– Przywiezione SZWO muszą zostać przepakowane.
– Przywiezione SZWO muszą zostać ponownie wywiezione do

Zastosowanie5
czynniki spieniające i
jako rozpuszczalniki

Dozwolona działalność
Wywóz HCFC przeznaczonego do stosowania w
chłodnictwie, pożarnictwie, jako czynniki spieniajace i
jako rozpuszczalniki

Warunki
końca roku następującego po roku, w którym je przywieziono.
– Powyższe działania są dozwolone do 31.12.2019.
– Wywozy, które ograniczają się do wywozu pierwotnych lub
zregenerowanych HCFC.

Stosowanie bromku
metylu w nagłych
przypadkach

Przywóz bromku metylu przeznaczonego do stosowania
w nagłych przypadkach

– Ograniczony do następującej substancji: bromek metylu (grupa
VI).
– Wymagane jest uprzedniego uzyskanie zezwolenia.

Krytyczne zastosowania
halonu

Przywóz halonu przeznaczonego do zastosowań
krytycznych

– Ograniczony do następujących substancji: halony (grupa III).
– Zastosowanie musi mieć krytyczny charakter; musi być
wymienione w załączniku VI do rozporządzenia.

Niszczenie

Wywóz halonu do zastosowań krytycznych
Przywóz substancji przeznaczonej do zniszczenia
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Dozwolone rodzaje działalności handlowej związanej z substancjami i mieszaninami
podsumowano w tabeli 3.
W przypadku nieodzownych zastosowań laboratoryjnych lub analitycznych zezwala się
na przywóz i wywóz SZWO przeznaczonych do nieodzownych zastosowań objętych
wyłączeniem, a także istnieje możliwość produkcji tych substancji w Unii Europejskiej.
Wykaz nieodzownych zastosowań znajduje się w podręczniku dotyczącym rejestru
SZWO przeznaczonych do celów laboratoryjnych i analitycznych6 oraz w załączniku do
rozporządzenia Komisji nr 291/20117.
Kolejną SZWO, którą można produkować w UE, są substancje HCFC przeznaczone do
stosowania w chłodnictwie, pożarnictwie, jako czynniki spieniajace lub jako
rozpuszczalniki. Nie zezwala się jednak na wprowadzanie na rynek europejski HCFC
wyprodukowaneych z przeznaczeniem do tych zastosowań i muszą one zostać
wywiezione z UE. Zezwala się również ma przywóz HCFC przeznaczonych do
stosowania w chłodnictwie, pożarnictwie, jako środków gaśniczych lub jako
rozpuszczalników, o ile HCFC zostanie przepakowany i ponownie wywieziony z UE do
końca roku następującego po roku, w którym został przywieziony. Oznacza to, że
stosowanie HCFC do tych celów na terytorium UE jest zabronione.
Zakazuje się przywozu bromku metylu z rzadkim wyjątkiem, jakim jest zastosowanie
bromku metylu w nagłych przypadkach, a także zastosowanie w charakterze substratu i
zastosowanie laboratoryjne.
Ponadto zakazuje się przywozu/wywozu halonów przeznaczonych do celów innych niż
zastosowania krytyczne, z wyjątkiem zastosowania w charakterze substratu i
zastosowania laboratoryjnego. Wykaz zastosowań krytycznych objętych wyłączeniem
znajduje się w załączniku VI do rozporządzenia.
Przedsiębiorstwa europejskie mogą również przywozić SZWO w celu niszczenia go w
instalacji do niszczenia w Unii Europejskiej. Zakazuje się wywozu w celu niszczenia.
Handel większością produktów i urządzeń, które zawierają SZWO lub są od niech
uzależnione jest zakazany. Przypadki dozwolonych działań podsumowano w tabeli 4.
Produktów i urządzeń, które zawierają SZWO lubsą od nich uzależnione , takich jak
chłodziarki domowe i chłodnie przemysłowe lub klimatyzatory, nie można wywozić lub
przywozić bez względu na to, czy uznaje się je za odpady, czy nie.

6

https://circabc.europa.eu/w/browse/e36f27d0-890d-4e8f-8dec-3b1a468c07e4; dokumenty te są również
dostępne na forum internetowym CIRCABC w zakładce „Library” („Biblioteka”) –
https://circabc.europa.eu/w/browse/29f68da8-3a37-4a57-9bb9-868e6fe48b3e.

7

Rozporządzenie Komisji nr 291/2011 w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych
jest
dostępne
na
portalu
EUR-lex
pod
adresem:
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=562328:cs&lang=en&list=578906:cs,578594:cs,573208:cs,562328:cs,&p
os=4&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=.

Tabela 4: Dozwolona działalność handlowa związana z produktami i urządzeniami, które zawierają SZWO lub są od niech uzależnione
Zastosowanie8
Zastosowania
laboratoryjne lub
analityczne

Dozwolona działalność
Przywóz produktów lub urządzeń do zastosowania
laboratoryjnego lub analitycznego

Warunki

Wywóz produktów lub urządzeń do zastosowania
laboratoryjnego lub analitycznego
Zastosowania krytyczne
halonów

Przywóz produktów lub urządzeń zawierających halon
do zastosowań krytycznych w statkach powietrznych
Przywóz produktów lub urządzeń zawierających halon
do zastosowań krytycznych innych niż w statkach
powietrznych

– Dozwolone są wyłącznie produkty i urządzenia zawierające
halony (grupa III).
– Zastosowanie musi mieć krytyczny charakter; musi być
wymienione w załączniku VI do rozporządzenia.

Wywóz produktów lub urządzeń zawierających halon do
zastosowań krytycznych w statkach powietrznych
Wywóz produktów lub urządzeń zawierających halon do
zastosowań krytycznych innych niż w statkach
powietrznych
Niszczenie

8

Przywóz produktów lub urządzeń przeznaczonych do
zniszczenia

Cel, w jakim przedsiębiorstwo przywozi/wywozi SZWO

– Instalacje do niszczenia muszą zostać wskazane z
wyprzedzeniem.

Zastosowanie8
Zastosowania HCFC
objęte wyłączeniem

Dozwolona działalność
Przywóz produktów lub urządzeń objętych decyzją o
wyłączeniu
Wywóz produktów lub urządzeń objętych decyzją o
wyłączeniu

Inhalatory ciśnieniowe z
dozownikami

Wywóz inhalatorów ciśnieniowych z dozownikami
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Warunki
– Dozwolone są wyłącznie produkty i urządzenia zawierające
HCFC (grupa VIII).
– Wymagane jest wcześniejsze przegłosowanie decyzji przez
kraje członkowskie w sprawie wyłączenia.
– Dozwolone są wyłącznie inhalatory ciśnieniowe z dozownikami
zawierające CFC (grupa I i II).
– Ilość przeznaczona do wywozu musi wiązać się z nieodzownym
zastosowaniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000.
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3.

UDZIELANIE LICENCJI

Przywóz i wywóz dóbr przeznaczonych do zastosowań wymienionych w tabelach 3 i 4
wymaga uzyskania licencji. Istnieją jednak wyłączenia od tej zasady.
Przedsiębiorstwa składają wnioski o licencje za pośrednictwem systemu wydawania
licencji na SZWO, a Komisja wydaje licencje za pośrednictwem systemu internetowego.
Procedurę rejestracji w systemie wydawania licencji na SZWO opisano w części II
podręcznika, a informacje o sposobie składania wniosków o wydanie licencji i
zezwolenie na produkcję znajdują się w części III podręcznika.

3.1.

Czy przywóz/wywóz wszystkich SZWO wymaga uzyskania licencji?

Licencji na SZWO wymaga się w przypadku przywozu/wywozu SZWO.
Jakikolwiek tranzyt fizyczny lub wirtualny na obszar celny Wspólnoty lub z tego obszaru
uznaje się za przywóz/wywóz. Obejmuje to tranzyt, składowanie celne oraz inny
przywóz tymczasowy.
Wymogi dotyczące wydawania licencji nie mają zastosowania w rzadkich przypadkach,
w których towary zawierające SZWO pozostają na obszarze celnym UE przez okres nie
dłuższy niż 45 dni i nie są następnie zgłaszane do dopuszczenia do obrotu w Unii
Europejskiej, niszczone lub przetwarzane. Cztery procedury celne są objęte wyłączeniem
od wymogów dotyczących licencji zgodnie z zasadą ponownego wywozu w trakcie 45
dni.
Procedury celne objęte wyłączeniem zgodnie z zasadą ponownego wywozu w trakcie 45
dni obejmują:


tranzyt przez obszar celny Wspólnoty,



przywóz objęty procedurami czasowego składowania, składowania celnego lub
wolnego obszaru celnego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 450/2008..

Chociaż w opisanych powyżej przypadkach nie wymaga się uzyskania licencji, taki
przywóz i ponowny wywóz podlega obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z art. 27
rozporządzenia.
Przedsiębiorstwa korzystające z powyższego wyłączenia zachęca się do złożenia
wniosku o pozwolenie na przywóz, jeżeli nie ma pewności, że dochowany zostanie
termin 45 dni na ponowny wywóz.

3.2.

Czy wysyłka do/z innego państwa UE wymaga uzyskania licencji?

Wysyłka z państwa UE do innego państwa UE nie wymaga uzyskania licencji na SZWO,
ponieważ nie uznaje się jej za przywóz/wywóz.
Od momentu wdrożenia jednolitego rynku w Unii Europejskiej za przywóz/wywóz
uważa się wyłącznie handel z państwami spoza Unii Europejskiej. Istnieją jednak
terytoria w niektórych państwach członkowskich, które nie należą do Unii Europejskiej
(tj. Wyspy Owcze, Wyspy Normandzkie, Wyspa Man). Oddzielny dokument

wymieniający warunki handlu z pewnymi terytoriami państw członkowskich UE jest
dostępny na platformie CIRCABC9. Ponadto celów niniejszego rozporządzenia handel z
Monako uznaje się za przywóz/wywóz, chociaż Monako stanowi część obszaru celnego.

3.3.

Czy można dokonać przywozu/wywozu SZWO z/do dowolnego państwa
na świecie?

Przywóz i wywóz SZWO przeznaczonych do zastosowań wymienionych w tabelach 3 i 4
jest dozwolony i wymaga uzyskania licencji. Nawet jeżeli zezwala się na handel jakąś
SZWO, w niektórych przypadkach transakcja może zostać unieważniona. Licencja na
SZWO nie zostanie wydana w przypadku przywozu/wywozu pewnych grup substancji
do pewnych państw w wyniku wyłączenia określonego w rozporządzeniu. W art. 20 ust.
1 rozporządzenia 1005/2009 zakazuje się przywozu/wywozu SZWO oraz produktów i
urządzeń, które zawierają SZWO lub wymagają ich stosowania, do/z dowolnego państwa
niebędącego stroną protokołu montrealskiego.
Protokół montrealski jest umową międzynarodową w sprawie ochrony warstwy
ozonowej. Zgodnie z protokołem i wprowadzonymi do niego poprawkami nakłada się
ograniczenia na handel SZWO. W poprawkach do protokołu przewiduje się szczegółowe
ograniczenia dla różnych grup substancji. Konkretną grupę SZWO można
przywieźć/wywieźć z/do danego państwa, jeżeli państwo to ratyfikowało odpowiednią
poprawkę do protokołu montrealskiego10. Istnieje możliwość, że dane państwo może być
stroną protokołu w przypadku jednej grupy substancji, ale nie jest stroną protokołu w
przypadku innej substancji.
Możliwość przywozu/wywozu danej substancji zależy od tego, czy dane państwo
ratyfikowało następujące poprawki:

9

10



jeżeli ratyfikowany został sam protokół montrealski, można przywozić/wywozić
CFC (grupa I) i halony (grupa III);



jeżeli ratyfikowana została poprawka londyńska, można przywozić/wywozić CFC
(grupa II), CTC (grupa IV) i TCA (grupa V);



jeżeli ratyfikowana została poprawka kopenhaska, można przywozić/wywozić
grupę VI (bromek metylu) i grupę VII (HBFC);



jeżeli ratyfikowana została poprawka pekińska, można przywozić/wywozić
HCFC (grupa VIII) i BCM (grupa IX);

Zob.
wykaz
terytoriów
w
celu
uzyskania
szczegółowych
informacji.
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/dab38573-f415-4cf1-991b21f2a9128153/Territories%20&%20countries%20with%20a%20special%20relation%20to%20the%20
EU%20and%20trade%20rules Wykaz terytoriów dostępny jest na forum internetowym CIRCABC.
Należy wybrać zakładkę „Library” („Biblioteka”), a następnie folder „2. Other supporting documents
for ODS licensing” („Inne dokumenty potwierdzające na potrzeby wydawania licencji na substancje
zubożające warstwę ozonową”).
Wykaz państw wskazujący, które poprawki zostały podpisane, sporządzony przez Sekretariat ds. Ozonu
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska jest dostępny pod adresem:
http://ozone.unep.org/new_site/en/treaty_ratification_status.php.
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Możliwość przywozu/wywozu danej substancji zależy również od tego, czy wymiana
handlowa prowadzona jest z krajem rozwiniętym czy krajem rozwijającym się. Ogólnie
w krajach rozwiniętych obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania niż w krajach
rozwijających się. W załączniku 3 do niniejszego podręcznika zawarto informacje na
temat ograniczeń w handlu dotyczących krajów rozwiniętych i rozwijających się.
Niektóre terytoria państw członkowskich UE zostały wyłączone z ratyfikacji protokołu
montrealskiego lub wprowadzonych do niego poprawek, w związku z czym handel z
tymi terytoriami może być ograniczony lub zakazany11.
Podsumowując, zakazuje się handlu niektórymi SZWO z państwami, które nie
ratyfikowały niektórych poprawek do protokołu montrealskiego.

3.4.

Gdzie znaleźć tekst prawny dotyczący wymogów w odniesieniu do
wydawania licencji na SZWO?

Aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym udzielania
licencji na SZWO, należy oprzeć się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową12.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mają wyłącznie charakter informacyjny.
Nie są one prawnie wiążące.
W celu uzyskania informacji o rodzajach przywozu/wywozu SZWO, które są objęte
wyłączeniem od ogólnego zakazu przywozu/wywozu w Unii Europejskiej – zob. art. 15 i
17 rozporządzenia. W art. 15 ust. 2 wymieniono dozwolone rodzaje przywozu SZWO, a
w art. 17 ust. 2 zawarto wykaz wyłączeń dotyczących wywozu SZWO. Rodzaje
przywozu wymieniono na podstawie zastosowania SZWO.
W art. 15 ust. 3 i art. 17 ust. 4 rozporządzenia wskazano, że wymaga się uzyskania
licencji w przypadku zastosowań wymienionych odpowiednio w art. 15 ust. 2 i art. 17
ust. 2. O wyłączeniu od wymogów dotyczących uzyskiwania licencji jest mowa w art. 15
ust. 3 i art. 17 ust. 4. Cztery procedury celne są objęte wyłączeniem z wymogów
dotyczących uzyskiwania licencji zgodnie z zasadą ponownego wywozu w trakcie 45
dni.
W załączniku I do rozporządzenia wskazano substancje kontrolowane. Przywóz/wywóz
tych substancji jest uwarunkowany wydaniem licencji. Substancje wymienione w
załączniku II do rozporządzenia (tj. nowe substancje) nie są substancjami
kontrolowanymi i nie są objęte przepisami art. 15 i 17 rozporządzenia; w związku z tym
nie wymagają wydania licencji.

11

Zob.
wykaz
terytoriów
w
celu
uzyskania
szczegółowych
informacji.
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/dab38573-f415-4cf1-991b21f2a9128153/Territories%20&%20countries%20with%20a%20special%20relation%20to%20the%20E
U%20and%20trade%20rules Wykaz terytoriów dostępny jest również na forum internetowym
CIRCABC. Należy wybrać zakładkę „Library” (Biblioteka), a następnie folder „2. Other supporting
documents for ODS licensing” (Inne dokumenty potwierdzające na potrzeby wydawania licencji na
substancje zubożające warstwę ozonową).

12

http://eur-lex.europa.eu/ wyszukiwanie – rok: 2009, numer: 1005, rodzaj: rozporządzenie.
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Chociaż zezwala się na przywóz/wywóz na potrzeby rodzajów działalności
wymienionych w art. 15 ust. 2 i art. 17 ust. 2 rozporządzenia pod warunkiem uzyskania
licencji, zapis ten może zostać unieważniony na mocy art. 20 ust. 1, w którym zakazuje
się przywozu i wywozu substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń, które
zawierają substancje kontrolowane lub wymagają ich stosowania, z i do państw
niebędących stronami protokołu montrealskiego.
Definicje i terminy zastosowane w powyższych artykułach są wyjaśnione w art. 3
rozporządzenia.
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4.

KWOTY

W przypadku niektórych przywozów importer musi posiadać kwotę na przywóz SZWO.
Kwoty wymaga się również w przypadku produkcji SZWO przeznaczonych do pewnych
zastosowań. W tym rozdziale podano więcej informacji dotyczących rodzajów
przywozu/produkcji, które wymagają uzyskania kwot.
Przedsiębiorstwa składają wnioski o przydzielenie kwoty na przywóz i produkcję za
pośrednictwem systemu wydawania licencji na SZWO, a Komisja przetwarza wnioski o
przydzielenie kwoty za pośrednictwem systemu internetowego. Kwoty są przydzielane
corocznie na kolejny rok kalendarzowy. W części III podręcznika można znaleźć
informacje dotyczące sposobu, w jaki należy wystąpić z wnioskiem o przydział kwoty.

4.1.

Czy importerzy muszą złożyć wniosek o przyznanie kwoty przed
złożeniem wniosku o uzyskanie licencji?

Importerzy SZWO muszą mieć przydzielone kwoty, jeżeli zastosowanie SZWO podlega
limitom ilościowym.
Przywozy do celów następujących zastosowań wymagają uzyskania przydziału kwot:


nieodzowne zastosowania laboratoryjne i analityczne,



halony przeznaczone do zastosowań krytycznych13;



zastosowania w charakterze substratów,



zastosowania w charakterze czynników ułatwiających procesy chemiczne.

W powyższych przypadkach importer musi złożyć wniosek o przydział kwoty SZWO z
wyprzedzeniem.

4.2.

Czy eksporterzy muszą złożyć wniosek o przydział kwoty przed
złożeniem wniosku o uzyskanie licencji?

Eksporterzy nie muszą posiadać kwoty, ponieważ wywóz nie podlega limitom
ilościowym zgodnie z rozporządzeniem.

13

Ta kategoria zastosowania NIE obejmuje przywozu gaśnic halonowych ani statków powietrznych z
takimi gaśnicami na pokładzie. Przywóz produktów i urządzeń zawierających halon lub
wymagających jego zastosowania w celu realizacji zastosowań krytycznych nie wymagają uzyskania
przydziału kwot. Gaśnice halonowe należą do kategorii produktów i urządzeń.
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4.3.

Czy producenci muszą złożyć wniosek o przydział kwoty przed
złożeniem wniosku o zezwolenie na produkcję?

Producenci SZWO muszą mieć przydzielone kwoty, jeżeli zastosowanie SZWO podlega
limitom ilościowym.
Produkcja do celów następujących zastosowań wymaga uzyskania przydziału kwot:


nieodzowne zastosowania laboratoryjne lub analityczne.

W tym przypadku producent musi złożyć wniosek o przydział kwoty SZWO z
wyprzedzeniem.
W pozostałych przypadkach nie wymaga się posiadania kwot. Poniżej znajdują się
przykłady zastosowań, w przypadku których produkcja nie wymaga uzyskania
przydziału kwot:


HCFC przeznaczony na wywóz do zastosowania jako czynnik chłodniczy w
statkach niepływających pod banderami państw UE;



HCFC przeznaczony do stosowania w charakterze substratu.

W powyższych przypadkach producent nie musi składać wniosku o uzyskanie
zezwolenia na produkcję w systemie wydawania licencji na SZWO. W takim przypadku
zastosowanie mają wymogi określone w przepisach krajowych.

4.4.

Gdzie można znaleźć tekst prawny dotyczący wymogów w zakresie kwot
SZWO?

Informacje na temat wymogów prawnych dotyczących kwot znajdują się w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową14.
W art.16 rozporządzenia wskazano, w jakich przypadkach limity ilościowe mają
zastosowanie do przywozu SZWO. W art. 10 rozporządzenia wskazano, że istnieje
ograniczenie ilości SZWO, jaką zatwierdza się corocznie do celów przywozu i produkcji
do nieodzownego zastosowania laboratoryjnego lub analitycznego. Na podstawie obu
artykułów następujące rodzaje działalności są objęte limitami ilościowymi:
a) produkcja i przywóz do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych;
b) przywóz w celu dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej na potrzeby
zastosowań krytycznych (halony);
c) przywóz w celu dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej na potrzeby
zastosowań w charakterze substratu;
d) Przywóz w celu dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej na potrzeby
zastosowań jako czynników ułatwiających procesy chemiczne (CFC i CTC).
14

http://eur-lex.europa.eu/ wyszukiwanie – rok: 2009, numer: 1005, rodzaj: rozporządzenie.
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Komisja przydziela kwoty na działania wymienione w lit. a), b), c) i d). Kwoty są
określane na podstawie wniosków o przydział oraz:

5.



zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia i zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(UE) nr 537/201115 w odniesieniu do lit. a) powyżej;



zgodnie z art. 16 rozporządzenia w odniesieniu do lit. b), c) i d) powyżej.
DANE KONTAKTOWE

Wykaz punktów kontaktowych Komisji oraz właściwych organów w państwach
członkowskich jest dostępny na internetowym forum CIRCABC w zakładce „Library”
(„Biblioteka”) w folderze „4. Dane kontaktowe”16.

15

16

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji
kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii
dostępne na portalu EUR-Lex pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENPL/TXT/?uri=CELEX:32011R0537&from=PL.
https://circabc.europa.eu/w/browse/91661b30-3bd7-4b25-b083-dbc64092175c
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1: Słowniczek do części I–IV podręcznika
Termin
Komisja

Definicja
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w
dziedzinie Klimatu

Właściwy organ

Organy odpowiedzialne za SZWO w państwach członkowskich.
Wykaz właściwych organów jest dostępny na internetowym
forum CIRCABC w zakładce „Library” („Biblioteka”) w
folderze „4. Contact information” („Dane kontaktowe”)
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/34dce2bac117-4e31-b9c4266c8c2926e9/Competent%20Authority%20in%20Member%20
States%20contact%20information.pdf

Substancja kontrolowana

Zastosowanie krytyczne

Substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia, w tym
ich izomery, występujące samodzielnie lub w mieszaninie,
zarówno pierwotne, jak i odzyskane, poddane recyklingowi lub
zregenerowane (art. 3 ust. 4 rozporządzenia)
W podręczniku substancje te określa się dla uproszczenia
mianem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).
Zastosowania wymienione w załączniku VI do rozporządzenia

Substrat

Dowolna substancja kontrolowana lub nowa substancja,
przechodząca chemiczną transformację w procesie, w którym
ulega ona całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego, i
której emisje są nieznaczne (art. 3 ust. 11 rozporządzenia)

Protokół montrealski

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową (1987 r.) W 2009 r. nastąpiła powszechna
ratyfikacja protokołu montrealskiego. Wszystkie państwa
zobowiązały się do kontrolowania SZWO.
Aby uzyskać więcej informacji, zob.:
http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php

System wydawania
licencji na substancje
zubożające warstwę
ozonową

System elektroniczny służący do wydawania licencji na SZWO.
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/domain/ods

Substancje zubożające
warstwę ozonową
(SZWO)

Substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia, w tym
ich izomery, występujące samodzielnie lub w mieszaninie.
W rozporządzeniu
kontrolowanych.

określa
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Termin
Nowe substancje

Definicja
Substancje wymienione w załączniku II do rozporzadzenia. Nie
są one kontrolowane w ramach protokołu montrealskiego.

Czynniki ułatwiające
procesy chemiczne

Substancje kontrolowane stosowane jako czynniki ułatwiające
procesy chemiczne w zastosowaniach wymienionych w
załączniku III do rozporządzenia (art. 3 ust. 12 rozporządzenia)

Kwoty

Limit dozwolonej przywiezionej/wyprodukowanej ilości
wyrażony w kilogramach ODP (kilogramach potencjału
niszczenia ozonu). Kwoty przyznaje się corocznie
poszczególnym przedsiębiorstwom w decyzji dotyczącej kwot.

Regeneracja

Powtórne przetworzenie odzyskanej substancji kontrolowanej w
celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom
substancji pierwotnej, z uwzględnieniem zamierzonego
zastosowania (art. 3 ust. 25 rozporządzenia)

Zregenerowana SZWO

SZWO przetworzona do poziomu, na którym czystość SZWO
odpowiada pod względem właściwości pierwotnej SZWO, z
uwzględnieniem zamierzonego zastosowania

Odzysk

Zbiórka i magazynowanie substancji kontrolowanych z
produktów i urządzeń lub zbiorników, w trakcie konserwacji lub
serwisowania albo przed usunięciem (art. 3 ust. 23
rozporządzenia)

Odzyskana SZWO

SZWO, którą pozyskano np. z urządzeń i która czeka na
zniszczenie, recykling lub regenerację.

Recykling

Ponowne użycie odzyskanej substancji kontrolowanej po
wstępnym oczyszczeniu (art. 3 ust. 24 rozporządzenia)

SZWO poddana
recyklingowi

SZWO, która została poddana wstępnemu oczyszczeniu, po
którym nie nabrała właściwości równoważnych właściwościom
substancji pierwotnej

Rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową
Tekst rozporządzenia jest dostępny na portalu EUR-lex, zob.
„wersja skonsolidowana (pdf)”:http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=503269:cs&lang=en&list=506090:c
s,503269:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=

Przepakowanie

Przeniesienie SZWO z jednego pojemnika do innego
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Termin
Przedsiębiorstwo

Definicja
Każda osoba fizyczna lub prawna, która:
– produkuje, odzyskuje, poddaje recyklingowi, regeneruje,
stosuje lub niszczy substancje kontrolowane lub nowe
substancje;
– przywozi takie substancje;
– wywozi takie substancje;
– wprowadza takie substancje do obrotu; lub
– obsługuje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy
ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające
substancje kontrolowane (art. 3 ust. 26 rozporządzenia)

Stosowanie

Wykorzystywanie substancji kontrolowanych lub nowych
substancji do produkcji, konserwacji lub serwisowania, w tym do
ponownego napełniania produktów i urządzeń lub do innych
procesów (art. 3 ust. 21 rozporządzenia)
Na potrzeby systemu wydawania licencji na SZWO
zastosowanie stanowi cel, dla którego przedsiębiorstwo
przywozi/wywozi SZWO.

Kategoria zastosowania

Na potrzeby systemu wydawania licencji na SZWO kategoria
zastosowania stanowi najwyższy stopień klasyfikacji
zastosowań. Przykład: Przywóz lub produkcja substancji do
celów zastosowania laboratoryjnego lub analitycznego

Rodzaj zastosowania

Na potrzeby systemu wydawania licencji na SZWO rodzaj
zastosowania stanowi podgrupę kategorii zastosowania.
Przykład: Przywóz substancji do zastosowań laboratoryjnych lub
analitycznych – materiał referencyjny na potrzeby analizy
chemicznej (np. do kalibracji)

Pierwotne SZWO

W rozporządzeniu noszą miano „substancji pierwotnych”, co
oznacza substancje, które nie były wcześniej stosowane (art. 3
ust. 30 rozporządzenia)
SZWO, która nie została odzyskana, poddana recyklingowi,
zregenerowana ani uznana za odpad.
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Załącznik 2: Skróty zastosowane w częściach I–IV podręcznika
BCM

Bromochlorometan

CFC

Chlorofluorowęglowodory

CN

Nomenklatura scalona

CTC

Tetrachlorek węgla / tetrachlorometan

UE

Unia Europejska

HBFC

Wodorobromofluorowęglowodory

HCFC

Wodorochlorofluorowęglowodory

iPIC

Nieformalna zgoda po uprzednim poinformowaniu

MB

Bromek metylu

MDI

Inhalatory ciśnieniowe z dozownikami

NOU

Krajowa jednostka ds. ozonu

ODP

Potencjał niszczenia ozonu

SZWO

Substancje zubożające warstwę ozonową

QPS

Kwarantanna i zastosowania przed wysyłką

TCA

1,1,1-trichloroetan
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Załącznik 3: Ograniczenia handlu SZWO na mocy protokołu montrealskiego
W tabelach znajdujących się w tym załączniku przedstawiono, jakimi substancjami
można handlować z państwami niewymienionymi i wymienionymi w art. 517 w
zależności od statusu ratyfikacji w danym państwie.



Strony określone w art. 5 (kraje rozwijające się)18

Czy handel z państwami objętymi art. 5 jest dozwolony? T = tak / N = nie
Grupy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Nie zatwierdzono żadnej
poprawki
Poprawka londyńska
Poprawka kopenhaska
Poprawka montrealska
Poprawka pekińska



CFC

CFC

HAL

CTC

TCA

MB

HBFC

HCFC

BCM

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

N
T
T
T

N
T
T
T

N
N
N
T

N
N
N
T

Strony nieobjęte art. 5 (kraje rozwinięte)

Czy handel z państwami nieobjętymi art. 5 jest dozwolony?
Grupy
I
II
III
IV
V
VI
VII
Nie zatwierdzono żadnej
poprawki
Poprawka londyńska
Poprawka kopenhaska
Poprawka montrealska
Poprawka pekińska

17

18

T = tak / N = nie
VIII

IX

CFC

CFC

HAL

CTC

TCA

MB

HBFC

HCFC

BCM

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

N
T
T
T

N
T
T
T

N
N
N
T

N
N
N
T

Stronę sklasyfikowaną jako działającą na podstawie art. 5 ust. 1 protokołu montrealskiego uznaje się
za kraj rozwijający się. Państwo niewymienione w art. 5 na podstawie protokołu montrealskiego
uznaje się za kraj rozwinięty.
Wykaz stron objętych art. 5 sporządzony przez Sekretariat ds. Ozonu Programu Narodów
Zjednoczonych
ds.
Ochrony
Środowiska
jest
dostępny
pod
adresem:
http://ozone.unep.org/new_site/en/parties_under_article5_para1.php.
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Załącznik 4: Rejestr zmian w dokumencie
Wersja

Data

Opis

1.0

08/2013

Pierwsza wersja podręcznika dotyczącego ogólnych informacji

1.1

04/2016

Zmiana nazwy dyrekcji Komisji Europejskiej i nazwy działu

1.2

03/2017

Aktualizacja zastosowań objętych wyłączeniem po upływie
terminów wprowadzenia zakazu określonych w rozporządzeniu.
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