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SKRÓTY
BCM

Bromochlorometan

BDN

Podstawowe potrzeby krajowe

CFC

Chlorofluorowęglowodory

CN

Nomenklatura scalona

CTC

Tetrachlorek węgla /tetrachlorometan

CU

Zastosowania krytyczne

EHS

Pozwolenie na wywóz halonów do zastosowań krytycznych

EIP

Pozwolenie na wywóz w celu wywozu powrotnego

EPD

Pozwolenie na wywóz produktów i urządzeń

EPS

Pozwolenie na wywóz konkretnej przesyłki (pozwolenie ogólne na wywóz)

ESU

Zastosowanie nieodzowne

HAL

Halon

HBFC

Wodorobromofluorowęglowodory

HCFC

Wodorochlorofluorowęglowodory

iPIC

Procedura nieformalnej zgody po uprzednim poinformowaniu

IPR

Zwolnienie w ramach procedury uszlachetniania czynnego

LIC

Pozwolenie ogólne na przywóz

LIP

Pozwolenie na przywóz w celu wywozu powrotnego

LPD

Pozwolenie na przywóz produktów i urządzeń

LPR

Pozwolenie na przywóz w celu zastąpienia produkcji

MB

Bromek metylu

MDI

Inhalatory ciśnieniowe z odmierzonym dozowaniem

NOU

Krajowa jednostka ds. ozonu

ODS

Substancja zubożająca warstwę ozonową (w niniejszym dokumencie wyłącznie
substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia)

QPS

Kwarantanna i zastosowania przed wysyłką

TCA

1,1,1-trichloroetan

UE

Unia Europejska

UNEP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska
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1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy podręcznik zawiera informacje ogólne dotyczące systemu licencjonowania
substancji zubożających warstwę ozonową, ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr
1005/2009 („rozporządzenie”). Informacje właściwe dla danego rodzaju użytkownika
zamieszczono w odpowiednich częściach niniejszego podręcznika.
1.1.

Znaczenie prawidłowej warstwy ozonowej

Warstwa ozonowa w górnej części atmosfery chroni ludzi i inne organizmy przed
ultrafioletowym promieniowaniem słonecznym. W latach 70. XX w. naukowcy odkryli, że
niektóre chemikalia wytwarzane przez człowieka zubażają warstwę ozonową, co prowadzi do
zwiększenia poziomu promieniowania UV.
Nadmierne narażenie na promieniowanie UV prowadzi do wielu poważnych zagrożeń dla
zdrowia człowieka. Nie tylko powoduje oparzenia słoneczne, ale prowadzi też do częstszego
występowania nowotworu złośliwego skóry i zaćmy. Szczególnie narażone są dzieci i osoby
o jasnej karnacji. Promieniowanie to ma też istotny negatywny wpływ na bioróżnorodność.
Na przykład, zwiększony poziom promieniowania UV zmniejsza ilość planktonu w oceanach
i tym samym zmniejsza populację ryb. Może również pogarszać wzrost roślin, zmniejszając
tym samym produktywność rolnictwa. Bezpośrednim negatywnym skutkiem ekonomicznym
jest skrócenie żywotności niektórych materiałów, np. tworzyw sztucznych.
Co więcej, większość wytwarzanych przez człowieka substancji zubożających warstwę
ozonową (ODS) to również silnie działające gazy cieplarniane. Niektóre z nich działają
14 000 razy mocniej niż CO2. Eliminacja tych substancji przyczynia się więc również do
zapobiegania zmianom klimatu. Stopniowe wycofywanie substancji zubożających warstwę
ozonową opóźniło już skutki zmiany klimatu o 8-12 lat.
Dlatego ważne jest, aby jak najbardziej zminimalizować stosowanie ODS, tak aby chronić
warstwę ozonową, klimat i nasze zdrowie.
1.2.

Sytuacja prawna

Na mocy rozporządzenia obowiązuje zakaz produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do
obrotu i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I
do rozporządzenia. W niniejszym podręczniku substancje te zwane są dalej „substancjami
zubożającymi warstwę ozonową” lub „ODS”2. Środki przedstawione w niniejszym
dokumencie nie dotyczą substancji wymienionych w załączniku II do rozporządzenia. O ile
nie zaznaczono inaczej, termin ODS odnosi się również do produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich uzależnionych.
Istnieją pewne zwolnienia z wymienionych zakazów. W przypadku większości z nich
wymagane jest pozwolenie, zezwolenie lub rejestracja. Należą do nich:
• przywóz ODS, jak również produktów i urządzeń zawierających ODS lub od nich
uzależnionych;

2

Niewyczerpujący wykaz ODS z przypisami jest dostępny na stronie internetowej forum CIRCA dotyczącej
licencjonowania i sprawozdawczości.
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• wywóz ODS, jak również produktów i urządzeń zawierających ODS lub od nich
uzależnionych;
• produkcja ODS do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych;
• wprowadzanie do obrotu HCFC do przepakowywania;
• wykorzystywanie ODS do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.
Wszelkie pozwolenia są zamawiane i wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu licencjonowania ODS funkcjonującego w trybie online, czyli tak zwanej bazy
danych ODS, która jest prowadzona przez Komisję Europejską. Niniejszy komplet instrukcji
zawiera opis procesów związanych z bazą danych ODS.
1.3.

Przedmiotowe substancje oraz produkty i urządzenia

Przedmiotowe substancje są wymienione w załączniku I do rozporządzeniaError!
defined.
. Podzielono je na 9 grup zgodnie z poniższą tabelą.
Grupa

Skrót

Wyszczególnienie

Grupa I i II

CFC

Chlorofluorowęglowodory

Grupa III

HAL

Halony (1211, 1301 i 2402)

Grupa IV

CTC

Tetrachlorometan (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 (halon 1011)

Bookmark not

Wszystkie izomery i wszelkie postaci tych substancji podlegają kontroli na podstawie
rozporządzenia, w tym np. substancje znakowane izotopami.
Wszelkie mieszaniny, produkty lub urządzenia zawierające odnośne substancje lub których
działanie jest uzależnione od tych substancji również wchodzą w zakres rozporządzenia.
Substancje wymienione w załączniku II do rozporządzenia (nowe substancje) nie podlegają
licencjonowaniu.
1.3.1.

Rozróżnienie między substancją, mieszaniną, produktem i urządzeniem

Do celów przechowywania i transportu substancja zazwyczaj jest umieszczana w pojemniku.
W przypadku niektórych towarów może być trudno odróżnić, czy należy je uznawać za
substancję w pojemniku czy też wytworzony produkt. Poniższa tabela zawiera kilka
przykładów.
Określenie

Przykłady zastosowania

Substancja

HCFC-22 w butli gazowej pod ciśnieniem w przypadku, gdy butla nie jest
zaprojektowana wyłącznie do jednego zastosowania (np. standardowa butla gazowa
nie jest zaprojektowana do konkretnego zastosowania)
CTC w butli szklanej do zastosowań laboratoryjnych

Mieszanina

R-501

(połączenie

HCFC-22
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Określenie

Przykłady zastosowania
umożliwiającym ponowne napełnianie

Produkt

Pojemnik aerozolowy
Gaśnice
Halon 1211 w butli gazowej pod ciśnieniem w przypadku, gdy butla jest specjalnie
zaprojektowana w sposób pozwalający na wykorzystanie w układzie ochrony
przeciwpożarowej w toaletach na pokładzie samolotu
Prepolimer poliuretanu
Piana zawierająca ODS lub wyprodukowana z zastosowaniem ODS

Urządzenie

Chłodziarka
Urządzenie klimatyzacyjne
Pompa ciepła
Statek powietrzny

2.

HANDEL ODS I ICH ZASTOSOWANIE

Z chwilą legalnego wprowadzenia ODS do obrotu na rynku europejskim handel takimi
substancjami i ich stosowanie nie wymagają dalszego licencjonowania (z wyjątkiem
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych określonych w części X
podręcznika). Należy jednak przestrzegać nałożonych w rozporządzeniu zakazów
dotyczących zastosowań. W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej mogą
obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i
zastosowań. ODS można wykorzystywać wyłącznie do zastosowań, dla których zostały
wprowadzone do obrotu. Wszelkie odstępstwa lub odmienne zastosowania ODS niż
zamierzone są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do wszczęcia odpowiedniego
postępowania. Począwszy od roku 2010, każdy pojemnik zawierający ODS musi posiadać
etykietę określającą zamierzone zastosowanie.
2.1.

Transgraniczny handel ODS na podstawie protokołu montrealskiego

Handel ODS jest możliwy jedynie z krajami, które podpisały stosowne poprawki do
protokołu montrealskiego. W zależności od substancji, która ma być przedmiotem przywozu
lub wywozu, zastosowanie mają odpowiednie poprawki:
• Grupa I (CFC) i grupa III (halony):
Sam protokół montrealski
• Grupa II (pozostałe CFC), grupa IV (CTC) i grupa V (TCA):
Poprawki londyńskie
• Grupa VI (bromek metylu) i grupa VII (HBFC):
Poprawki kopenhaskie
• Grupa VIII (HCFC) i grupa IX (BCM):
Poprawki pekińskie
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Ponadto przywóz HCFC do kraju i ich wywóz z kraju określonego w art. 5 protokołu
montrealskiego jest dozwolony do dnia 31 grudnia 2012 r., nawet jeżeli dany kraj nie
podpisał poprawek pekińskich3.
Załącznik do niniejszego dokumentu zawiera tabele dotyczące handlu ilustrujące, które
substancje mogą być przedmiotem handlu z którymi krajami, w zależności od statusu danego
kraju.
Wykaz, w którym ujęto poszczególne kraje działające na podstawie konkretnego artykułu
protokołu montrealskiego, dostępny jest w trybie online w bazie danych ODS, sekcja
„Country Status” (Status kraju). Wykaz ten zawiera również informacje na temat
najnowszych poprawek podpisanych przez każdy kraj. W celu uzyskania dalszych
szczegółowych informacji zobacz rozdział „Status kraju” poniżej.
Rozporządzenie ogranicza również przywóz i wywóz ODS do niektórych zastosowań (zob.
poniżej).
Ponadto część terytoriów niektórych krajów została wyłączona z ratyfikacji protokołu
montrealskiego (w tym część terytoriów państw członkowskich Unii Europejskiej)4. Dlatego
handel z tymi terytoriami może być ograniczony lub zakazany.
2.2.

Podstawowe zasady obowiązujące w handlu ODS na mocy prawa UE

Cały przywóz i wywóz, którego dotyczy zwolnienie z ogólnego zakazu, wymaga uzyskania
pozwolenia. Dla każdej wysyłki wymagane jest indywidualne pozwolenie (informacje
szczegółowe - zob. rozdział 3).
2.2.1.

Handel wewnątrz Unii Europejskiej

Na potrzeby rozporządzenia handel na obszarze celnym Unii Europejskiej5 nie jest uważany
za przywóz lub wywóz. W związku z tym przepisy dotyczące przywozu i wywozu
przedstawione w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania w odniesieniu do
wewnętrznego handlu w UE.
2.2.2.

Tranzyt, czasowe składowanie, skład celny, procedura wolnego obszaru
celnego

Pewne wyjątki od obowiązku licencjonowania przywozu i powrotnego wywozu mają
zastosowanie w ramach następujących procedur celnych6:
• tranzyt
• czasowe składowanie

3

Zgodnie z decyzją XX/9 stron protokołu montrealskiego.

4

Wykaz terytoriów państw członkowskich UE oraz powiązanych warunków znajduje się na stronie
internetowej forum CIRCA.

5

Z wyjątkiem handlu z Księstwem Monako i niektórymi terytoriami państw członkowskich UE. Dalsze
informacje szczegółowe - zob. wykaz terytoriów.

6

Zob. rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny.
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• skład celny
• procedura wolnego obszaru celnego
Przywóz i powrotny wywóz w ramach wymienionych procedur celnych nie podlegają
obowiązkowi licencjonowania pod warunkiem, że towary pozostają na terytorium celnym UE
nie dłużej niż 45 dni i że nie są następnie zgłaszane do dopuszczenia do swobodnego obrotu
w Unii Europejskiej, ani nie są niszczone bądź przetwarzane.
Ważne:

!

Na mocy rozporządzenia przedmiotowy przywóz lub wywóz podlega jednak
obowiązkowi sprawozdawczemu oraz

!

zakazy przywozu na mocy rozporządzenia obowiązują również w stosunku do
przywozów w ramach takich procedur celnych.

Jeżeli towary przywożone w ramach jednej z powyższych procedur celnych pozostają na
terytorium celnym UE dłużej niż 45 dni, wówczas wymagane jest pozwolenie. Ponadto zaleca
się, co następuje:
•

jeżeli czas pozostawania na terytorium celnym jest nieznany w chwili przywozu,
wówczas należy zastosować się do procedury licencjonowania;

•

Jeżeli towary miały opuścić terytorium celne w ciągu 45 dni, ale pozostały na dłużej,
wówczas należy rozpocząć procedurę licencjonowania na tyle wcześnie, aby
począwszy od dnia 45. mieć ważne pozwolenie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko,
że towary zostaną uznane za nielegalnie przywiezione.
2.2.3.

Przywóz

Przywóz towarów składających się z ODS, zawierających ODS lub od nich uzależnionych
jest zakazany. Poniższa tabela zawiera zestawienie zwolnień z tego zakazu.
Grupa

Przywóz substancji

Grupy I-IX w •
załączniku I do
rozporządzenia •
(WE) nr
•
1005/2009
•
•
•
•
•

7

Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych 7
Do zastosowań jako substraty
Do zastosowań jako czynniki
ułatwiające procesy chemiczne
Do regeneracji
Do zniszczenia
Bromek metylu do stosowania w
nagłych przypadkach
Bromek metylu do celów QPS w
przypadku wywozu powrotnego (do
dnia 31 grudnia 2014 r.)
HCFC przeznaczony do wywozu

Przywóz produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich
uzależnionych
• Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych7
• Do zniszczenia
• Do krytycznych zastosowań halonów
(substancje grupy III)
• Do zastosowań wyłączonych (tylko
HCFC)

Zob. rozporządzenie Komisji nr 291/2011 w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych.
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Grupa

Przywóz substancji

•

2.2.4.

Przywóz produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich
uzależnionych

powrotnego (do dnia 31 grudnia
2019 r.)
Halony odzyskane, poddane
recyklingowi lub zregenerowane
(substancje grupy III) do zastosowań
krytycznych

Wywóz

Wywóz towarów składających się z ODS, zawierających ODS lub od nich uzależnionych jest
zakazany. Poniższa tabela zawiera zestawienie zwolnień z tego zakazu.
Grupa

Wywóz substancji

Grupy I - IX w •
załączniku I do
rozporządzenia •
(WE) nr
•
1005/2009
•

•
•
•

Wywóz produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich
uzależnionych
Do nieodzownych zastosowań
• Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych7
laboratoryjnych i analitycznych7
Do zastosowań jako substraty
• Do krytycznych zastosowań halonów
(substancje grupy III)
Do zastosowań jako czynniki
ułatwiające procesy chemiczne
• Do zastosowań wyłączonych (tylko
HCFC)
Halony odzyskane, poddane
recyklingowi lub zregenerowane
• Inhalatory ciśnieniowe z
(substancje grupy III) do zastosowań
odmierzonym dozowaniem (MDI)
krytycznych
wyprodukowane z zastosowaniem
CFC
Wywóz powrotny bromku metylu do
celów QPS (do dnia 31 grudnia 2014
r.)
Wywóz powrotny HCFC (do dnia 31
grudnia 2019 r.)
HCFC pierwotne lub zregenerowane
do wszelkich zastosowań z
wyjątkiem zniszczenia

Ważne:

!

Wywóz większości rodzajów produktów i urządzeń (np. domowych lub handlowych
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych) jest zakazany, niezależnie od tego, czy są
to odpady, czy nie. Jeżeli wywóz produktów i urządzeń jest dozwolony, zawsze
wymaga uzyskania pozwolenia (np. produkty i urządzenia zawierające wtórne halony
lub od nich uzależnione w odniesieniu do zastosowań krytycznych).

!

Wywóz ODS przeznaczonych do zniszczenia jest zakazany.
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3.

LICENCJONOWANIE PRZYWOZU I WYWOZU

Cały przywóz i wywóz ODS podlega procedurze licencjonowania. Procedura rozpoczyna się
w roku poprzedzającym planowany przywóz lub wywóz od złożenia odpowiedniego
oświadczenia. Jej zakończenie następuje w roku następującym po realizacji przywozu lub
wywozu, wraz z przedłożeniem odpowiednich sprawozdań.
Niniejszy rozdział zawiera ogólny opis procedury. Poszczególne etapy są opisane bardziej
szczegółowo w odpowiednich częściach niniejszego podręcznika.
3.1.

Rok poprzedzający przywóz lub wywóz
3.1.1.

Oświadczenia

Co roku, zazwyczaj wczesną wiosną, Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej zawiadomienie dla importerów i eksporterów. Zawiadomienie zawiera
wezwanie skierowane do zainteresowanych przedsiębiorstw, aby w określonym terminie
złożyły odpowiednie oświadczenia w bazie danych ODS. Oświadczenia te uwzględniają
łączne ilości każdej substancji, którą dane przedsiębiorstwo zamierza przywieźć, wywieźć lub
wykorzystać do zastosowań nieodzownych w następnym roku kalendarzowym.
Ważne:

!

Złożenie oświadczenia nie upoważnia do dokonania przywozu ani wywozu.
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PROCES LICENCJONOWANIA ODS (SCHEMAT UPROSZCZONY)

Rok przed planowanym handlem

Oświadczenie i proces przydzielania kontyngentów
Złożenie oświadczenia

Weryfikacja zgodności z
rozporządzeniem

Głosowanie w Komitecie i
decyzja Komisji

Przywóz i nieodzowne zastosowania:
przydział kontyngentu opublikowany
w Dzienniku Urzędowym

Wniosek o wydanie pozwolenia

Rok prowadzenia handlu

Złożenie wniosku

Weryfikacja zgodności z
rozporządzeniem

Przyjęcie wniosku

Automatyczna weryfikacja
ważności w bazie danych ODS
W razie potrzeby: weryfikacja z
właściwym organem w
państwie członkowskim lub
krajową jednostką ds. ozonu w
kraju źródłowym lub kraju
przeznaczenia

Pozwolenie przesłane do
urzędu celnego i właściwego
organu

Rok po handlu

Wygaszenie pozwolenia przez
władze celne

Sprawozdawczość na podstawie art. 27
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3.1.2.

Kwoty

Na podstawie oświadczeń oraz przepisów określonych w rozporządzeniu przyznawane są - w
stosownych przypadkach - kwoty ODS. Dotyczy to przywozu substancji, które mają być
dopuszczone do swobodnego obrotu. Kwota określa ilości ODS, jakie dane przedsiębiorstwo
może przywieźć lub wprowadzić do obrotu w następnym roku kalendarzowym. Decyzje
zawierające ustalone kwoty są corocznie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Informacje na temat kwot można znaleźć również w bazie danych ODS dla
zainteresowanego przedsiębiorstwa i dla właściwego organu w odpowiednim państwie
członkowskim.
3.2.

Rok przywozu lub wywozu
3.2.1.

Ogólne kwestie dotyczące licencjonowania

Ważne:

!

Wszystkie pozwolenia wydawane są w wersji elektronicznej. Wydruki pozwoleń w
żadnym wypadku nie mają mocy obowiązującej, nawet jeżeli zostały udostępnione
przez Komisję. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że status pozwolenia
zmienia się czasami po jego wydrukowaniu, a także uzasadnione względami
bezpieczeństwa.

Poprzez wydanie pozwolenia Komisja zaświadcza, że handel spełnia wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009 w zakresie przywozu i wywozu. Należy zauważyć, że istnieją także
dodatkowe wymagania, np. dotyczące oznakowania czy pakowania, które nie są
weryfikowane podczas procedury licencjonowania.
Po przyjęciu przez Komisję wniosku o wydanie pozwolenia jego status w bazie danych ODS
zmienia się ze zgłoszonego (REQ) na przyjęty (ACC). Na tym etapie wnioskodawca i
właściwy organ w odpowiednim państwie członkowskim są informowani pocztą
elektroniczną o przyjęciu wniosku. Władze celne nie mają dostępu do wniosków ani
pozwoleń, które mają status „zgłoszony” lub „przyjęty”. Po etapie przyjęcia Komisja
udostępnia pozwolenie władzom celnym. W bazie danych ODS status pozwolenia zmienia się
na „wysłano” (SNT). Właściwe władze celne są o tym powiadamiane pocztą elektroniczną.
Dla każdej przesyłki wymagane jest oddzielne pozwolenie. Jedna przesyłka może się jednak
składać z wielu pojemników, pod warunkiem że są wysyłane razem. Pojemniki wysyłane w
różnych terminach z reguły wymagają oddzielnych pozwoleń. Zasadniczo można przyjąć, że
na każdy Jednolity Dokument Administracyjny potrzebne jest jedno pozwolenie.
Do celów odprawy celnej numer pozwolenia należy podać w polu 44 Jednolitego Dokumentu
Administracyjnego zgodnie z przepisami wdrażającymi kodeks celny.
3.2.2.

Pozwolenia na przywóz

Istnieją cztery rodzaje pozwoleń na przywóz, przedstawione w poniższej tabeli.
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Rodzaj pozwolenia na przywóz

Dotyczy ODS/zastosowań

„General import licence (LIC)”

Przywóz substancji lub mieszanin do wszelkich zastosowań z
(Pozwolenie ogólne na przywóz, wyjątkiem przypadków, w których obowiązuje jeden z innych
rodzajów pozwoleń wymienionych poniżej. Pozwolenie to nie jest
LIC)
stosowane do produktów ani urządzeń zawierających
kontrolowane substancje lub od nich uzależnionych. Pozwolenie
ogólne na przywóz może być stosowane tylko do stałych procedur
przywozowych, takich jak dopuszczenie do swobodnego obrotu
lub zastosowania końcowego.
„Import
(LIP)”

licence

for

re-export Przywóz substancji lub mieszanin w ramach procedur celnych
dotyczących wywozu powrotnego, np. uszlachetniania czynnego,
(Pozwolenie na przywóz w celu składowania celnego lub odprawy czasowej. Pozwolenie to nie
jest stosowane do produktów lub urządzeń zawierających
wywozu powrotnego, LIP)
kontrolowane substancje lub od nich uzależnionych.
„Import
(LPD)”

licence

for

(Pozwolenie
na
produktów, LPD)
„Import licence
production (LPR)”

products Przywóz produktów i urządzeń zawierających kontrolowane
substancje lub od nich uzależnionych w ramach dowolnej
przywóz procedury celnej. Pozwolenie to nie jest stosowane do substancji
czystych ani mieszanin.

to

replace Przywóz substancji w celu zastąpienia produkcji do zastosowań
nieodzownych. Pozwolenie to jest stosowane przez producentów
zezwolenie
na
produkcję
substancji
(Pozwolenie na przywóz w celu posiadających
kontrolowanych,
którzy
decydują
się
na
przywóz
substancji
ze
zastąpienia produkcji, LPR)
swojego zakładu spoza UE zamiast produkcji w UE. Obecnie
pozwolenie to jest stosowane bardzo rzadko.

Szczegółowy opis każdego rodzaju pozwolenia znajduje się w części VI niniejszego
podręcznika.
Wszystkie pozwolenia wyglądają podobnie, różni je tylko nagłówek (zob. rysunek I/1). Z
punktu widzenia potrzeb celnych nie ma różnicy między tymi pozwoleniami, z wyjątkiem
przywozu w celu wywozu powrotnego. Głównym celem ich zróżnicowania jest zapewnienie
właściwego zarządzania odpowiednimi kwotami przywozowymi.
Każdy zarejestrowany urząd celny jest w stanie sprawdzić w trybie online ważność każdego
pozwolenia na przywóz. Urząd celny przywozu wskazany w pozwoleniu może także
przetwarzać pozwolenie na przywóz w trybie online (szczegółowe informacje – zob. rozdział
XII niniejszego podręcznika).
W tabeli poniżej objaśniono zwięźle zawartość każdego pola pozwolenia. Należy zauważyć,
że nie wszystkie pola będą widoczne na tym przykładzie pozwolenia, ponieważ nie każde
pole dotyczy wszystkich typów pozwoleń. Ponadto niektóre pola mogą być niewidoczne dla
niektórych typów użytkowników. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w części VI
podręcznika licencjonowania.
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Rysunek I/1: Pozwolenie na przywóz (przykład)
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Pole

Opis

1. „General information” (Informacje ogólne)
„Number” (Numer)

Numer pozwolenia na przywóz

„Application date” (Data Data złożenia wniosku do Komisji przez wnioskodawcę
wniosku)
„Application
(Status wniosku)

status” Aktualny status wniosku (np. przyjęty, odrzucony)

„Importer”

Nazwa przedsiębiorstwa ubiegającego się o pozwolenie na przywóz

„EORI number” (Numer Numer identyfikujący wnioskodawcę na podstawie kodeksu celnego 8
EORI)
„Exporter in source
country” (Eksporter w
kraju źródłowym)

Nazwa przedsiębiorstwa eksportującego w kraju źródłowym

„Source country” (Kraj Nazwa kraju źródłowego
źródłowy)
„Customs
of
(Urząd
wprowadzenia)

entry” Urząd celny wprowadzenia (określony na podstawie kodeksu celnego)
celny wybrany przez wnioskodawcę

„Customs of import” Urząd celny przywozu (określony na podstawie kodeksu celnego)
(Urząd celny przywozu)
wybrany przez wnioskodawcę
„CN code / text” (Kod/ Kod i opis towaru według Nomenklatury scalonej
opis CN)
„Commercial description” Nazwa produktu wskazana na opakowaniu
(Opis handlowy)
„Date of importation” Orientacyjny termin realizacji przywozu
(Termin przywozu)
„Licence validity period” Przedział czasowy, w którym pozwolenie zachowuje ważność
(Okres
ważności
pozwolenia)
2. „Identification of goods” (Identyfikacja towaru)
„Substances” (Substancje) Nazwa substancji chemicznej, która ma być przedmiotem przywozu. W
przypadku mieszanin – także udział procentowy danej substancji w
mieszaninie oraz wskazanie masy poszczególnych substancji zawartych w
mieszaninie
„Designated
(Zamierzone
zastosowanie)

use” Zastosowanie, które jest celem przywozu danej substancji

„Nature of the ODS” Wskazanie, czy dana substancja jest substancją pierwotną czy też nie
(Rodzaj ODS)
„Certificate
provided” Wskazanie, czy przedstawiono Komisji świadectwo potwierdzające rodzaj
(Świadectwo dostarczono) substancji
„CAS-Number of ODS” Numer kodu przypisany danemu ODS w Chemicals Abstract System
(Numer CAS danego
ODS)

8

Numer EORI (Rejestracja i Identyfikacja Podmiotów Gospodarczych) to niepowtarzalny numer służący do
identyfikowania przedsiębiorstw na mocy kodeksu celnego.
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Pole

Opis

„Total GROSS
(Całkowita
BRUTTO)

mass” Całkowity ciężar brutto. W przypadku substancji – całkowity ciężar brutto
masa łącznie ze szczelnym opakowaniem transportowym, w przypadku
produktów i urządzeń - całkowity ciężar.

„Total
NET
Mass” Całkowity ciężar netto substancji lub mieszaniny, jaka ma być
(Całkowita masa NETTO) przedmiotem przywozu, wyrażony w kilogramach metrycznych. W
przypadku produktów i urządzeń – ciężar netto zawartych w nich ODS.
„Total
ODP
Mass” Całkowity ciężar substancji lub mieszaniny, jaka ma być przedmiotem
(Całkowita masa ODP)
przywozu, wyrażony w kilogramach ODP (ODP = potencjał niszczenia
ozonu)
„Number
of
(Liczba sztuk)

units” W przypadku przywozu produktów policzalnych – liczba sztuk

„Net mass per unit” Całkowita masa netto podzielona przez liczbę sztuk
(Jednostkowa masa netto)
3. „Other information” (Pozostałe informacje)
„iPIC
iPIC)

status”

(Status Status pozwolenia w ramach procedury iPIC

„Authorisation number” W przypadkach, gdy uprzednio istniało zezwolenie, numer tego
(Numer zezwolenia)
zezwolenia
„Destruction
facility” Nazwa i adres zakładu dokonującego zniszczenia (dotyczy wyłącznie
(Zakład
dokonujący przywozu)
zniszczenia)
„Storage facility” (Zakład W przypadku halonów do zastosowań krytycznych, nazwa i adres zakładu
składowania)
upoważnionego do składowania (dotyczy wyłącznie wywozu). Pole to jest
widoczne tylko w pozwoleniach na wywóz halonów (EHS).
„Comments from
importer” (Uwagi
importera)

Fakultatywne uwagi dodane przez wnioskodawcę

„Comments from
Commission” (Uwagi
Komisji)

Fakultatywne uwagi dodane przez Komisję Europejską w odniesieniu do
tego konkretnego pozwolenia

„Visa List” (Wykaz Visa) Podpisy elektroniczne organów zatwierdzających
„Tracking
(Śledzenie)

info” Informacje dotyczące przebiegu załatwiania wniosku

4. „Customs clearance” (Odprawa celna)
„Comments from
Customs” (Uwagi urzędu
celnego)

Fakultatywne uwagi dodane przez urząd celny w odniesieniu do tego
konkretnego pozwolenia.

„Clearance date” (Data Dzień, w którym urząd celny dokonał odprawy towarów
odprawy celnej)
„Remainder”
niewykorzystana)

(Ilość Część całkowitej masy NETTO, która nie została przywieziona

„Check
code”
kontrolny)

(Kod Kod wewnętrznej weryfikacji
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3.2.3.

Pozwolenie na wywóz

Istnieje pięć rodzajów pozwoleń na wywóz w zależności od substancji i zastosowania.
Poszczególne rodzaje zostały szczegółowo omówione w części VII niniejszego podręcznika.
Wszystkie pozwolenia wyglądają podobnie, poza nagłówkiem i niektórymi rubrykami, które
pojawiają się tylko w określonych rodzajach.
Przedsiębiorstwo może ubiegać się o dowolną liczbę pozwoleń na wywóz uwzględniających
konkretną konfigurację substancji, kraju przeznaczenia i zastosowania, do czasu wyczerpania
się całkowitej ilości zgłoszonej w odniesieniu do takiej konfiguracji.
Pozwolenie na wywóz zawiera informacje podobne do tych ujętych w pozwoleniu na
przywóz (zob. szczegóły powyżej).
Rodzaj pozwolenia na wywóz

Dotyczy ODS/ zastosowań

Pozwolenie na wywóz konkretnej Wywóz (z wyjątkiem wywozu powrotnego):
przesyłki
• wszelkich substancji stosowanych jako substraty
(EPS)
• wszelkich substancji stosowanych jako czynniki ułatwiające
procesy chemiczne
• HCFC stosowanych w chłodnictwie
• HCFC stosowanych do obsługi statków pływających pod
banderą inną niż UE i statków powietrznych w UE
• HCFC używanych do spieniania
• HCFC stosowanych jako rozpuszczalniki
• HCFC do zastosowań gaśniczych
Pozwolenie na wywóz produktów
(EPD)
Pozwolenie na wywóz halonów
(EHS)
Pozwolenie
na
wywóz
zastosowań nieodzownych
(ESU)

Wywóz wszelkich produktów lub urządzeń zawierających ODS
lub od nich uzależnionych (w tym halonów)
Wywóz halonów (z wyjątkiem wywozu
nieznajdujących się w produktach ani urządzeniach

powrotnego)

do Wywóz (z wyjątkiem wywozu powrotnego) wszelkich substancji
lub mieszanin do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i
analitycznych

Pozwolenie na wywóz w celu Wszelki wywóz substancji lub mieszanin uprzednio
wywozu powrotnego
przywiezionych w ramach procedury celnej wywozu powrotnego
(z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniego pozwolenia na
(EIP)
przywóz)

3.2.4.

Okres ważności pozwolenia

Okres ważności pozwolenia na przywóz i wywóz wynosi maksymalnie 28 dni (7 dni przed
planowanym terminem przywozu lub wywozu i 21 dni po tym terminie). W przypadku gdy
ten wyliczony okres ważności wykracza poza rok wydania pozwolenia (przed 1 stycznia i po
31 grudnia), okres ważności podlega stosownemu skróceniu. Ważność pozwolenia podlega
skróceniu także wtedy, gdy data wydania przypada na mniej niż siedem dni przed planowaną
datą przywozu lub wywozu lub gdy pozwolenie jest wydane po tej dacie.
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3.2.5.

Przekazywanie pozwolenia

Pozwolenia na przywóz i wywóz mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osobę prawną,
której zostały wydane. Nie mogą być wykorzystywane przez żadną inną osobę prawną, w tym
przez inne firmy tej samej grupy lub przez jednostki zależne.
3.2.6.

Świadectwa

Na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia (WE) 1005/2009 w niektórych przypadkach
przywozu i wywozu Komisja może wymagać dodatkowych świadectw, a mianowicie:
• świadectwa potwierdzającego rodzaj lub skład substancji;
• kopii pozwolenia na przywóz/wywóz wydanego w kraju źródłowym/ kraju przeznaczenia.
Świadectwa można przedkładać drogą elektroniczną (w formacie PDF lub TIF). Jeżeli
odpowiednie świadectwo nie wpłynie w ciągu trzech dni roboczych od złożenia
odpowiedniego wniosku o wydanie pozwolenia, wówczas wniosek zostanie odrzucony.
Świadectwo musi być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Jeśli
język oryginalny, w jakim sporządzono świadectwo, nie jest językiem urzędowym, należy
załączyć poświadczone tłumaczenie.
Świadectwa potwierdzające rodzaj lub skład substancji są zazwyczaj wymagane w przypadku
przywozu lub wywozu wtórnych ODS 9. Tego rodzaju świadectwa muszą zawierać:
•
•
•
•
•

ogólne informacje na temat źródła nieprzetworzonych ODS (w tym kraj pochodzenia i
pierwotne zastosowanie substancji);
nazwę i adres zakładu, w którym daną ODS odzyskano, poddano recyklingowi lub
zregenerowano;
rodzaj procesu, jakiemu poddano daną ODS (odzysk, recykling lub regeneracja), w
tym krótki opis procesu;
numer partii substancji wtórnej i całkowitą wielkość partii;
specyfikacje jakościowe dotyczące wtórnych ODS (np. właściwe dla danej partii
świadectwo analizy, określające wymagania jakościowe i rzeczywiste wartości dla
substancji wtórnej). Świadectwo powinno określać, czy specyfikacje są zgodne ze
standardem międzynarodowym i jeśli tak, to z jakim.
3.2.7.

Procedura iPIC

Procedura nieoficjalnej zgody po uprzednim poinformowaniu (iPIC) jest instrumentem
ustanowionym na podstawie protokołu montrealskiego w celu zapobiegania nielegalnemu
handlowi ODS i ułatwienia egzekwowania protokołu montrealskiego. Kraje uczestniczące w
sieci iPIC zgadzają się na dobrowolną wymianę informacji przed wystawieniem pozwolenia
na przywóz lub wywóz. Kraje uczestniczące są wyszczególnione w bazie danych ODS w
sekcji „Country status” (Status kraju).
W ramach procedury iPIC właściwa krajowa jednostka ds. ozonu (NOU) dokonuje
weryfikacji kwalifikowalności handlu w kraju źródłowym lub w kraju przeznaczenia oraz

9

Świadectwa nie są z reguły wymagane w przypadku przywozu lub wywozu produktów lub urządzeń
zawierających halony wtórne lub od nich zależnych do zastosowań krytycznych.
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ocenia przestrzeganie przez dany kraj postanowień protokołu montrealskiego w zakresie
obowiązujących limitów ilościowych. W ten sposób procedura iPIC wprowadza dodatkowy
poziom zabezpieczeń do obszaru bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez
wnioskodawcę.
W momencie składania wniosku wnioskodawcy mogą również wykazać kwalifikowalność
handlu, przedstawiając odpowiednie pozwolenie na przywóz wydane w kraju przeznaczenia
lub pozwolenie na wywóz wydane w kraju źródłowym. Nie jest to obowiązkowe, ale może
przyspieszyć proces wydawania zezwolenia. Tego rodzaju pozwolenia będą uwzględniane
przez Komisję tylko wówczas, gdy zostały sporządzone w jednym z języków urzędowych
Unii Europejskiej lub przedłożono tłumaczenie poświadczone.
Jeżeli odpowiednie pozwolenie nie jest dostępne, a wywóz będący przedmiotem wniosku
podlega procedurze iPIC, Komisja bada, czy importer w kraju przeznaczenia lub eksporter w
kraju źródłowym, produkt oraz zastosowanie spełniają kryteria kwalifikowalności. W razie
potrzeby Komisja przesyła wiadomość pocztą elektroniczną do NOU w kraju źródłowym lub
w kraju przeznaczenia z prośbą o wyrażenie uprzedniej zgody. Przedsiębiorstwo
wnioskodawcy otrzymuje kopię tej wiadomości w celu poinformowania go o dodatkowym
opóźnieniu. Kopia tej wiadomości zostaje również przesłana do biura UNEP, które organizuje
sieć iPIC w danym regionie. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych
pozwolenie zostaje wydane w każdym przypadku. Nie ma potrzeby, aby w tym okresie
wnioskodawca podejmował jakiekolwiek działania.
3.3.

Rok następujący po przywozie lub wywozie
3.3.1.

Sprawozdawczość

Na mocy rozporządzenia każde przedsiębiorstwo przywożące, wywożące, stosujące lub
produkujące ODS ma obowiązek przekazywania określonych informacji. Obowiązek
sprawozdawczy nie dotyczy produktów ani urządzeń zawierających ODS lub od nich
uzależnionych. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy jednak również substancji wymienionych
w załączniku II do rozporządzenia (nowe substancje).
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca każdego roku następującego po realizacji
handlu. Odnośne formularze i dalsze informacje dotyczące sprawozdawczości znajdują się na
stronie internetowej forum CIRCA.

4.

„ODS DATABASE” (BAZA DANYCH ODS)

Wszystkie wnioski o pozwolenia i zezwolenia związane z ODS należy składać w formie
elektronicznej za pośrednictwem systemu licencjonowania „ODS database” (Baza danych
ODS) w trybie online pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm.
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Rysunek I/2: Strona logowania do bazy danych ODS

Baza danych ODS dzieli się na dwie sekcje:
• „Main ODS database” (baza danych dotyczących głównych ODS)
• „Laboratory ODS database” (baza danych dotyczących ODS
laboratoryjnych)

do

zastosowań

Sekcja bazy danych ODS

Profile zainteresowanych użytkowników

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Baza danych dotyczących głównych ODS

Baza danych dotyczących ODS do
zastosowań laboratoryjnych

•
•
•
•
•
•
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Opis bazy danych dotyczących ODS do zastosowań laboratoryjnych znajduje się w części X
niniejszego podręcznika. Poniższy opis dotyczy wyłącznie bazy danych dotyczących
głównych ODS.
Ważne:

!

W bazie ODS używa się przecinków jako znaków oddzielających tysiące, a kropek
jako znaków oddzielających części dziesiętne. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się
wprowadzanie liczb bez przecinków i kropek. Ilości należy wyrażać w kilogramach
metrycznych.
4.1.

Rejestracja

Formularz służący do rejestracji w bazie danych dotyczących głównych ODS jest dostępny
online w różnych językach na stronie forum CIRCA. Formularza tego nie należy używać do
rejestracji w bazie danych dotyczących ODS do zastosowań laboratoryjnych.
Formularz rejestracyjny należy wypełnić i przesłać pod adres wskazany w tym formularzu.
Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. Aby formularz był ważny, musi być
opatrzony pieczęcią i podpisem upoważnionej osoby posiadającej pełnomocnictwo do
reprezentowania przedsiębiorstwa w kwestiach prawnych. Dalsze instrukcje dotyczące
wypełniania formularza rejestracji znajdują się na drugiej stronie samego formularza.
Proces rejestracji powinien zwykle zakończyć się w ciągu 5 - 10 dni roboczych od momentu
otrzymania formularza rejestracyjnego. Po rejestracji wnioskodawca otrzymuje pocztą
elektroniczną swoją nazwę użytkownika. Kopia tej wiadomości elektronicznej jest przesyłana
do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo wnioskodawcy
ma siedzibę, celem poinformowania tego organu o rejestracji.
4.2.

Hasło
4.2.1.

Uzyskanie hasła

Ze względów bezpieczeństwa hasło nie jest przesyłane razem z nazwą użytkownika. Hasło
można uzyskać wybierając opcję „Forgot password” (Nie pamiętam hasła) w bazie danych
dotyczących
głównych
ODS
na
stronie
internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/ods/login/lost_password.cfm. W tym formularzu należy
wprowadzić adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji, a następnie należy kliknąć
przycisk „Submit” (Wyślij). Hasło zostanie przesłane na ten adres poczty elektronicznej,
jeżeli odpowiada on zapisowi w bazie danych.
Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zaleca się, aby użytkownik niezwłocznie zmienił
hasło (zob. sekcja „Edit my info” (Edytuj swoje dane), ponieważ wiadomość elektroniczna z
nazwą użytkownika nie będzie wysyłana za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów, a
ponadto może być kierowana do kilku odbiorców.
4.2.2.

Zasady ustalania hasła

Do haseł odnoszą się następujące zasady:
• Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków z trzech spośród czterech różnych grup:
(1)

wielkie litery: od A do Z;
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(2)

małe litery: od a do z;

(3)

cyfry: od 0 do 9;

(4)

znaki specjalne: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

• Hasło nie może być tożsame z nazwą użytkownika.
• Nie można używać hasła, które było już wykorzystywane.
• Hasło można zmienić ponownie dopiero po upływie jednego dnia od poprzedniej zmiany.
4.2.3.

Wygaśnięcie hasła

Hasło wygasa automatycznie po 180 dniach od momentu wprowadzenia zmiany lub
(ponownej) inicjacji. Na 5 dni przed wygaśnięciem hasła przy logowaniu pojawi się
ostrzeżenie. Przy próbie logowania po upływie tych pięciu dni system poprosi o
wprowadzenie nowego hasła. Przy tej okazji należy również sprawdzić aktualność danych
kontaktowych.

Rysunek I/3: Prośba o wprowadzenie nowego hasła przy logowaniu
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4.3.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności10 odnoszące się do bazy danych ODS można uzyskać,
klikając przycisk „Privacy statement” (Oświadczenie o ochronie prywatności) w bazie danych
ODS, oraz na stronie internetowej forum CIRCA.
4.4.

Funkcje podstawowe

Niniejszy rozdział zawiera wyłącznie wyjaśnienia dotyczące podstawowych funkcji bazy
danych dotyczących głównych ODS. Funkcje, które są właściwe dla poszczególnych typów
użytkowników zostały opisane w odpowiednich częściach niniejszego podręcznika.
4.4.1.

„Log in” (Zaloguj się)

Dostęp do bazy danych dotyczących głównych ODS można uzyskać za pośrednictwem strony
logowania: http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm.
Aby się zalogować, należy podać nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu się,
użytkownik zostaje przekierowany na stronę „My home” (swoją Stronę główną).
4.4.2.

„ODS-Home” (Strona główna ODS)

Kliknięcie na „ODS home” (Stronę główną ODS) przenosi użytkownika z powrotem na
stronę logowania i kończy sesję pracy z bazą danych ODS.
4.4.3.

„My home”(Strona główna)/ Okno komunikatu ODS

Strona główna „My home” wygląda różnie w zależności od rodzaju użytkownika. Z tego
względu funkcjonalność ta zostanie wyjaśniona w odpowiednich częściach niniejszego
podręcznika.
U góry tej strony, w oknie komunikatu ODS, wyświetlane są ważne wiadomości.

10

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie danych.
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Rysunek I/4: Strona „My home” w profilu przedsiębiorstwa

4.4.4.

„Quota/Declaration” (Kwoty/Zgłoszenie)

Przycisk „Quota” (Kwoty) jest dostępny wyłącznie dla użytkowników określonego typu. W
tej sekcji można uzyskać dostęp do informacji na temat kwot przyznanych na dany rok.
Również przycisk „Declaration” (Zgłoszenie) jest dostępny wyłącznie dla użytkowników
określonego typu. Sekcja ta zapewnia dostęp do odpowiednich zgłoszeń.
Więcej informacji znajduje się w odpowiednich częściach niniejszego podręcznika.
4.4.5.

„MS Administrations” (Administracje PC)

Opcja „MS administrations” (Administracje PC) zawiera dane kontaktowe właściwych
organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie pozwoleniami we wszystkich państwach
członkowskich.
Po kliknięciu tego przycisku baza danych ODS wyświetla listę właściwych organów we
wszystkich 27 państwach członkowskich, w porządku alfabetycznym według nazw państw
członkowskich.
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Klikając na odpowiednie łącze można uzyskać pełne dane osobowe i adres osoby do kontaktu
w wybranej instytucji.
4.4.6.

„Edit my info” (Edytuj swoje dane)

W tej sekcji użytkownik może dokonać aktualizacji swojego profilu, na przykład zmienić
dane kontaktowe i hasło.

Rysunek I/5: Strona „Edit my info”

Ważne:

!

Decydujące znaczenie ma stała aktualizacja tych danych przez użytkownika. Dotyczy
to zwłaszcza adresu poczty elektronicznej, ponieważ wszelkie informacje są
przesyłane na wskazane konto poczty elektronicznej. Dlatego należy zapewnić stały
dostęp odpowiedniej osoby do wyznaczonej skrzynki pocztowej oraz umożliwić
częste sprawdzanie jej zawartości, np. także wówczas, gdy główna osoba do kontaktu
przebywa na urlopie.

Istnieje ograniczona możliwość uzyskiwania automatycznych powiadomień z bazy danych
ODS przy pomocy wiadomości elektronicznych kierowanych pod więcej niż jeden adres
poczty elektronicznej, poprzez oddzielanie ich średnikiem (;), a następnie spacją. Adresy te
należy wpisać dokładnie w ten sposób (średnik, a następnie spacja), inaczej powiadamianie
nie zadziała.
Przykład: nazwisko1@przedsiębiorstwo.xy; nazwisko2@przedsiębiorstwo.xy
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Opcja ta ma jednak ograniczenie w postaci maksymalnej długości pola wynoszącej 150
znaków. Możliwość skorzystania z opcji zależy zatem od długości adresów poczty
elektronicznej. Należy zauważyć, że w przypadku wpisania w tym miejscu wielu adresów
poczty elektronicznej, opcja odzyskiwania hasła przestaje działać.
Ważne:

!

Użytkownicy nie mogą zmienić nazwy przedsiębiorstwa ani numeru EORI. W
przypadku takich zmian konieczne jest przeprowadzenie formalnej weryfikacji, aby
zapewnić możliwość przeniesienia uprawnień do kwot i pozwoleń na rzecz nowej
osoby prawnej.

W takim przypadku konieczne jest przekazanie Komisji odpowiednich informacji w piśmie
sporządzonym na papierze firmowym. W piśmie tym należy zawrzeć powody zmiany nazwy i
w razie potrzeby podać dane każdej nowej osoby do kontaktu. Należy podać informacje na
temat zmiany numerów VAT lub EORI. Podobnie jak w przypadku formularza
rejestracyjnego pismo musi być podpisane przez upoważnioną osobę, np. dyrektora
generalnego lub inną osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania
przedsiębiorstwa. Pismo można wysłać pocztą elektroniczną lub faksem, z odpowiednim
wyprzedzeniem, w celu przyspieszenia załatwienia sprawy, jednak w ślad za nim musi być
wysłany papierowy oryginał pisma.
Ważne:

!

Wnioski mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo działalności przedsiębiorstwa
(np. o unieważnienie pozwolenia) będą przetwarzane przez Komisję tylko wtedy,
jeżeli pochodzą od osoby do kontaktu wskazanej w profilu użytkownika.

Aby dodać kolejne upoważnione osoby do kontaktu, należy wpisać ich dane w polu „contact”
(kontakt).
4.4.7.

„Country status” (Status kraju)

Funkcja ta wyświetla listę wszystkich krajów i terytoriów oraz ich aktualny status w ramach
protokołu montrealskiego i rozporządzenia. Informacje te są wymagane do oceny, czy handel
ODS z danym krajem lub terytorium jest możliwy (zob. również tabele dotyczące handlu w
załączniku).
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Rysunek I/6: Strona „Country status” w profilu przedsiębiorstwa

Kraje i terytoria mogą być wyświetlane na następujące sposoby:
• lista krajów i terytoriów o nazwie rozpoczynającej się od danej litery;
• lista wszystkich krajów korzystających z iPIC;
• pełna lista wszystkich krajów i terytoriów.
Wybraną listę można sortować według takich elementów, jak:
•
•
•
•
•
•

nazwa;
kod kraju/terytorium;
rodzaj kraju/terytorium (zob. poniżej);
kryterium, czy jest to kraj określony w art. 5 czy też nie;
ostatnio ratyfikowane poprawki do protokołu montrealskiego;
kryterium, czy dany kraj korzysta z iPIC.

Rodzaj kraju lub terytorium określa się w następujący sposób:

Rodzaj

Wyjaśnienie

Rezultat

„UE (Union
Européenne)”

Państwo członkowskie Unii
Europejskiej (w tym terytoria należące
do UE) będące jednocześnie stroną
protokołu montrealskiego

Handel jest dozwolony

Kraj/terytorium spoza Unii Europejskiej
będący/-e jednak stroną protokołu
montrealskiego

Handel jest dozwolony (z zastrzeżeniem
podpisania ostatnich poprawek i w
zależności od tego, czy jest to kraj
określony w art. 5, czy też nie)

(UE (Unia
Europejska))
„ASS
(Accession)”
(ASS
(Przystąpienie
))
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Rodzaj

Wyjaśnienie

Rezultat

„OUE
(outside EU)”

Terytoria państw członkowskich UE
niebędące częścią Unii Europejskiej,
będące jednak stroną protokołu
montrealskiego

Handel jest dozwolony (z zastrzeżeniem
podpisania ostatnich poprawek)

Terytoria państw członkowskich UE
będące częścią Unii Europejskiej i
jednocześnie stroną protokołu
montrealskiego, gdzie mają
zastosowanie warunki specjalne.

Handel jest ograniczony lub zakazany (z
zastrzeżeniem podpisania ostatnich
poprawek)

Kraje i terytoria, które nie są stroną
protokołu montrealskiego

Handel nie jest możliwy

(OUE (poza
UE))
„IUE (inside
EU)”
(IUE
(wewnątrz
UE))
„OTH (other)”
(OTH
(pozostałe))

Pozwolenie jest wymagane

Pozwolenie nie jest wymagane

Jeżeli konieczna jest pełna lista krajów i terytoriów danego rodzaju, najpierw należy wybrać
opcję „All” (Wszystkie), a następnie kliknąć przycisk, który odpowiada odnośnemu
rodzajowi.
4.4.8.

„Controlled substances” (Substancje kontrolowane)

Funkcja ta umożliwia przegląd najważniejszych substancji kontrolowanych i ich parametrów
identyfikacyjnych. Nie jest to pełna lista substancji kontrolowanych, ponieważ wszystkie
izomery wyświetlanych substancji są również kontrolowane.

Rysunek I/7: Strona „Controlled substances” w profilu przedsiębiorstwa

Dostępne są następujące informacje:
• nazwa handlowa substancji chemicznej;
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•
•
•
•
•
•
•

wzór chemiczny;
kod CN;
numer CAS;
numer EINECS;
numer CUS;
nazwa IUPAC;
współczynnik ODP.
4.4.9.

„Help” (Pomoc)

Kliknięcie przycisku „Help” (Pomoc) przenosi użytkownika do forum CIRCA online.
4.4.10. „Log-out” (Wyloguj)
Kliknięcie przycisku „Log-out” (Wyloguj) oznacza zakończenie sesji pracy z bazą danych
ODS.
4.5.

Status wniosku

Każdy wniosek ma konkretny status w zależności od stopnia przetworzenia. Każdemu
statusowi przypisano odpowiedni kod barwny.
Kod barwny

Status

Objaśnienie

NIEBIESKI

„Editing”
(Edycja)

Wniosek został wprowadzony do bazy danych ODS, natomiast
nie został jeszcze przesłany do Komisji.

„Forwarded”
(Przekazany)

Wniosek został przekazany przez Komisję do innego organu lub
przedsiębiorstwa w celu uzyskania zatwierdzenia.

„Requested”
(Zgłoszony)

Wniosek został
przetwarzany.

Wnioski w trakcie
przygotowania
POMARAŃCZO
WY/CZERWON
Y
Wnioski
przedłożone
Komisji

„Accepted”
Ważne pozwolenia (Przyjęty)
i zezwolenia
ZIELONY

przedłożony

Komisji

i

aktualnie

jest

Wniosek
przyjęty
przez
Komisję
(w
przypadku
przywozu/wywozu) lub właściwy organ (w przypadku
produkcji). Można dokonywać wywozu. Wnioski dotyczące
przywozu i wywozu zostają następnie wysłane (zob. poniżej).
Wnioski dotyczące produkcji nadal wymagają zatwierdzenia.

„Endorsed”
Wniosek dotyczący produkcji został zatwierdzony przez
(Zatwierdzony Komisję. Można podjąć produkcję.
)
„Sent”
(Wysłany)

Po przyjęciu wniosku przez Komisję pozwolenie zostało
udostępnione urzędowi celnemu oraz właściwemu organowi w
państwie członkowskim.

SZARY/CZARN
Y

„Aborted”
(Wycofany)

Wniosek unieważniony przez wnioskodawcę.

Pozwolenia i
zezwolenia, które
straciły ważność.

„Annulled”
(Anulowany)

Wniosek unieważniony przez organ celny.

„Cancelled”
Wniosek unieważniony przez Komisję.
(Unieważnion
y)
„Closed”

Wniosek wygaszony przez organ celny po realizacji przywozu
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Kod barwny

Status
(Wygaszony)

Objaśnienie
lub wywozu.

„Expired” (Po Upłynął okres ważności pozwolenia.
upływie
ważności)
„Rejected”
(Odrzucony)

4.6.

Wniosek odrzucony przez Komisję.

Komunikaty o błędach

W tabeli poniżej objaśniono niektóre komunikaty o błędach, jakie mogą się pojawić.
Komunikat

Przyczyna

Uwaga: wybrane zastosowanie
nie zostało zgłoszone dla
wszystkich substancji, które
mają być przywożone!

Dana kombinacja substancji i
zastosowania nie jest
uwzględniona w zgłoszeniu
przywozowym.
Dana kombinacja kraju
Nieważna kombinacja
przeznaczenia, substancji i
kraju/substancji/zastosowania
zastosowania nie jest
uwzględniona w zgłoszeniu
wywozowym.
Uwaga: kwota dla substancji w Ilość substancji podana we
połączeniu z tym zastosowaniem wniosku jest większa niż
została przekroczona!
przyznana kwota.

Rozwiązanie
W razie możliwości należy
poprawić zgłoszenie
przywozowe.
Należy poprawić zgłoszenie
wywozowe.

Należy zmniejszyć ilość, aby nie
przekroczyć kwoty.
W przypadku przywozu, którego
kwoty nie dotyczą, należy
zmienić zgłoszenie przywozowe.

Jeżeli komunikat się pojawia,
mimo że dostępna kwota jest
wystarczająca, należy
skontaktować się z Komisją w
celu aktywacji kwoty.
Strona internetowa ODS Europa Istnieje kilka przyczyn i rozwiązań dotyczących tego komunikatu o
błędzie. Najczęstsze z nich opisano poniżej. Jeżeli problem
Błąd!
utrzymuje się dłużej niż 24 godziny, należy powiadomić Komisję
Wystąpił błąd podczas
Europejską.
otwierania tej strony.
Tekst wpisany w jednym z pól
Należy zalogować się ponownie
tekstowych
jest
za
długi
(np.
w
i skrócić informacje.
Webmasterzy strony ODS (envpolu
uwag,
opisie
handlowym
ods@ec.europa.eu) zostali
lub w polu eksporter w kraju
powiadomieni o błędzie i
źródłowym).
postarają się rozwiązać ten
problem. Przepraszamy.
Kliknij, aby kontynuować.

Nie otrzymano zwrotu z serwera Z reguły w takich przypadkach
z powodu tymczasowego
wniosek został jednak
problemu z serwerem.
prawidłowo przetworzony.
Należy zalogować się ponownie.

Komunikaty w wyskakujących
okienkach.

Nie wypełniono obowiązkowego Należy zastosować się do
pola lub zawartość pola jest
instrukcji podanych w
niezgodna z dozwolonymi
wyskakującym oknie.
parametrami.

Serwer EUROPA jest chwilowo

Serwer centralny obsługujący
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Komunikat
niedostępny

Przyczyna
Rozwiązanie
bazę danych ODS jest chwilowo strony i spróbować ponownie.
niedostępny.
Jeżeli problem utrzymuje się
Z reguły jest to bardzo
dłużej niż 24 godziny, należy
krótkotrwały problem.
powiadomić Komisję
Europejską.

Błąd sieci (tcp_error)

Błędy sieciowe oznaczają
problem z dostępem do sieci
lokalnej lub do internetu.

Wystąpił błąd w komunikacji:
Serwer sieci nie działa, jest
zajęty lub wystąpiły inne
trudności uniemożliwiające
odpowiedź. Proszę spróbować
później.
Aby uzyskać pomoc, proszę
skontaktować się z obsługą sieci.

4.7.

Należy wrócić do poprzedniej
strony i spróbować ponownie.
Jeżeli problem się utrzymuje,
należy skontaktować się z
własnym działem
informatycznym.
(Komisja Europejska nie może
pomóc w przypadku wystąpienia
tego rodzaju błędów).

Usunięcie konta

W przypadku gdy przedsiębiorstwo przestanie prowadzić działalność związaną z ODS, która
wymaga posiadania konta w bazie danych ODS, konto można zablokować. W takiej sytuacji
należy powiadomić Komisję, najlepiej pocztą elektroniczną.
Gdy konto jest zablokowane, przestaje być dostępne dla przedsiębiorstwa, a wszystkie dane
osobowe zostają usunięte zgodnie z oświadczeniem o prywatności. Przechowywane są jednak
wszystkie dane poza danymi osobowymi. Komisja i właściwe organy państw członkowskich
posiadają nadal dostęp do wszystkich złożonych wniosków. Po złożeniu przez
przedsiębiorstwo jakiegokolwiek wniosku w bazie danych ODS, konto ODS nie może być
całkowicie usunięte ze względu na potrzeby dokumentacyjne.

5.

POZOSTAŁE KWESTIE
5.1.

Produkcja

Produkcja ODS jest ograniczona. Szczegóły znajdują się w części VIII niniejszego
podręcznika.
5.2.

Odnośne koszty i opłaty

Usługi wykonywane przez Komisję w związku z licencjonowaniem ODS, przedstawione w
niniejszym podręczniku, są bezpłatne.
5.3.

Dane kontaktowe

W razie dalszych pytań proszę odwiedzić stronę internetową forum CIRCA na temat
licencjonowania
i
sprawozdawczości
w
zakresie
ODS:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library.
Podręcznik licencjonowania – I Informacje ogólne v6

Strona 32 z 34

Wykaz punktów kontaktowych we właściwych organach państw członkowskich znajduje się
na stronie internetowej forum CIRCA.
Jeżeli nadal nie uzyskali Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt z Komisją
Europejską pod adresem poczty elektronicznej: clima-ods@ec.europa.eu. Dodatkowe dane
kontaktowe są dostępne na stronie internetowej forum CIRCA.
5.4.

Historia zmian dokumentu

Wersja

Zmiany

2

Zmiany redakcyjne i aktualizacja tabeli w rozdziale 8.2.

3

Dodano rozdział 6.4. Dokonano zmian redakcyjnych oraz zaktualizowano następujące
rozdziały: 2.1 (odniesienie do decyzji XX/9), 2.2.3 (tabela), 2.2.5 (ogólna aktualizacja),
8.1 (skorygowano kod CN dla HCFC-141b) oraz 8.2 (tabela).

4

Pełny przegląd dokumentu w celu dostosowania w związku z przejściem z
rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 na rozporządzenie (WE) nr 1005/2009.

5

W rozdziale 3.4 i 3.5 opisy pozwoleń zostały zastąpione przez tabele. Włączono rozdział
3.6 dotyczący okresu ważności pozwolenia, rozdział 3.8 dotyczący świadectw i rozdział
5.3 dotyczący opłat. W kilku rozdziałach dokonano zmian odzwierciedlających
zakończenie procedury wydawania pozwoleń na przywóz w wersji papierowej. Pewne
zmiany redakcyjne. Uwzględniono reorganizację Komisji (przesunięcie jednostki z DG
ds. Środowiska do DG ds. Działań w Dziedzinie Klimatu).

6

Ogólny przegląd związany ze zmianami wprowadzonymi w edycji serwisowej 2.4 bazy
danych ODS. Dodano/zmieniono niektóre informacje, w szczególności w rozdziałach
2.2.2 (zasada 45 dni), 3.2.5 (świadectwa), 4.4.6 (edytuj swoje dane) oraz 5.3 (dane
kontaktowe). Zmieniono strukturę rozdziału 3 w celu lepszego odzwierciedlenia procesu
licencjonowania.

(8/2011)
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6.

ZAŁĄCZNIKI
6.1.

Tabela dotycząca handlu z krajami określonymi w art. 5

Poniższa tabela pokazuje, które substancje mogą być przedmiotem handlu z krajami
określonymi w art. 5, w zależności od statusu ratyfikacji danego kraju11.

Czy dozwolony jest handel z krajami określonymi w art. 5? T=Tak / N= Nie
Grupy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
(-) Brak podpisanych
poprawek
(L) Poprawki londyńskie
(C) Poprawki kopenhaskie
(M) Poprawki montrealskie
(B) Poprawki pekińskie

6.2.

CFC

CFC

HAL

CTC

TCA

MB

HBFC

HCFC

BCM

T

N

T

N

N

N

N

T

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

T
T
T
T

N
N
N
T

Tabela dotycząca handlu z krajami działającymi na podstawie art. 2

Poniższa tabela pokazuje, które substancje mogą być przedmiotem handlu z krajami
określonymi w art. 2, w zależności od statusu ratyfikacji danego kraju.
Czy dozwolony jest handel z krajami nieokreślonymi w art. 5? T=Tak / N= Nie
Grupy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
(-) Brak podpisanych
poprawek
(L) Poprawki londyńskie
(C) Poprawki kopenhaskie
(M) Poprawki montrealskie
(B) Poprawki pekińskie

11

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

Informacje na temat statusu ratyfikacji danego kraju oraz potwierdzenie, czy jest to kraj określony w art. 5 czy
też nie, znajdują się w bazie danych ODS w sekcji „Country status” (Status kraju).
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