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Ważna uwaga:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i podane są
wyłącznie do celów informacyjnych. Nie należy ich interpretować jako prawnie
wiążących wytycznych ani jako wykładni prawa. Mogą nie być wyczerpujące, pełne ani
aktualne. Mogą bez powiadomienia zostać zmienione, zwłaszcza w następstwie zmian
w protokole montrealskim lub w innych istotnych aktach prawnych. Odpowiedzialność
za zapewnienie zgodności z obowiązującym prawodawstwem spoczywa na
użytkowniku. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z
informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
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1.

INFORMACJE OGÓLNE DLA EKSPORTERÓW
1.1.

Wprowadzenie

Niniejsza część podręcznika licencjonowania zawiera informacje dla eksporterów na
temat systemu licencjonowania substancji zubożających warstwę ozonową,
ustanowionego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 („rozporządzenie”).
Informacje ogólne na temat systemu licencjonowania znajdują się w części I niniejszego
podręcznika.
Na mocy rozporządzenia wymagane jest pozwolenie na wywóz z Unii Europejskiej
substancji wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia (w niniejszym
podręczniku substancje te zwane są „substancjami zubożającymi warstwę ozonową” lub
„ODS”) oraz produktów i urządzeń zawierających ODS lub od nich uzależnionych. O ile
nie określono inaczej, w niniejszym dokumencie skrót ODS odnosi się również do
substancji, mieszanin, produktów i urządzeń. Substancje wymienione w załączniku II
rozporządzenia nie są objęte środkami opisanymi w niniejszym podręczniku. Niniejszy
dokument zawiera informacje na temat warunków i procedur dotyczących wywozu ODS
poza Unię Europejską.
Opisane zasady dotyczą całego wywozu ODS. Nie można wywozić ODS bez pozwolenia
na wywóz. Dotyczy to także ODS zawartych w mieszaninach i wszystkich rodzajów
produktów i urządzeń zawierających ODS (np. chłodziarek lub gaśnic zawierających
halony, nawet w stałych instalacjach, np. na statkach, a także odpadów).
1.2.

Przegląd ogólnych warunków wywozu

Wywóz ODS oraz produktów i urządzeń zawierających ODS lub od nich uzależnionych
jest zakazany. Poniższa tabela zawiera zestawienie zwolnień z tego zakazu.
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Grupa

Wywóz substancji

Grupy I - IX
w załączniku I
do
rozporządzeni
a (WE) nr
1005/2009

•
•
•
•

•
•
•

Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych 1
Do zastosowań jako substraty
Do zastosowań jako czynniki
ułatwiające procesy chemiczne
Halony odzyskane, poddane
recyklingowi lub zregenerowane
(substancje grupy III) do
zastosowań krytycznych
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

Wywóz produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich
uzależnionych
• Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych 1
• Do krytycznych zastosowań
halonów (substancje grupy III)
• Do zastosowań wyłączonych (tylko
HCFC)
• Inhalatory ciśnieniowe z
odmierzonym dozowaniem (MDI)
wyprodukowane z zastosowaniem
CFC

Wywóz produktów i urządzeń innych niż wymienione w tabeli powyżej (np. urządzeń
chłodniczych lub klimatyzacyjnych do użytku domowego lub komercyjnego),
niezależnie od tego, czy są to odpady czy też nie, jest zabroniony, podobnie jak przywóz
ODS, w tym produktów i urządzeń, w celu zniszczenia.
1.3.

Specjalne przypadki wywozu HCFC
1.3.1.

Wywóz pozostałych zapasów

Od 1 stycznia 2010 r. zabroniono wprowadzania do obrotu i stosowania pierwotnych
HCFC do celów chłodniczych (np. do utrzymania i konserwacji chłodziarek,
klimatyzatorów, schładzarek lub pomp ciepła). Jednakże pozostałe zapasy dotyczące
takich zastosowań można nadal wywozić do celów, dla których wywóz jest nadal
dozwolony.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. zabroniono zwracania zapasów do dostawców, ponieważ
byłoby to równoważne ze wprowadzaniem ich do obrotu, co byłoby zabronione, chyba
że spełnione są warunki określone w art. 11 ust. 5. Takie zapasy można jednak
wprowadzać do obrotu w celu zniszczenia.
1.3.2.

Podmioty przepakowujące

Na mocy art. 11 ust. 5 dopuszczone jest wprowadzanie HCFC do obrotu do celów
przepakowywania i dalszego wywozu w pewnych określonych warunkach. Więcej

1

Zob. rozporządzenie Komisji nr 291/2011 w sprawie nieodzownych zastosowań substancji
kontrolowanych.
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informacji na temat tego zwolnienia znajduje się w osobnym dokumencie dostępnym na
forum internetowym CIRCA dotyczącym licencjonowania i sprawozdawczości.
1.3.3.

Wywóz HCFC na statki

Osobny dokument dotyczący dostaw i stosowania HCFC na statkach jest dostępny na
forum internetowym CIRCA.
1.4.

Porady dotyczące bezpieczeństwa handlowego

Istnieje zjawisko nielegalnego handlu ODS. Aby uniknąć nieumyślnego uczestnictwa w
takim procederze z powodu przekierowanych towarów, przed złożeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na wywóz eksporterzy powinni wziąć pod uwagę następujące
kwestie:
•

Należy sprawdzić, czy partner handlowy w kraju przeznaczenia ma odpowiednie
pozwolenie na przywóz. Systemy licencjonowania przywozów są obowiązkowe w
odniesieniu do wszystkich stron protokołu montrealskiego. Jednakże, inaczej niż w
Unii Europejskiej, w niektórych krajach może to nie dotyczyć HCFC lub zastosowań
niekontrolowanych, jak np. w przypadku QPS lub substratów. Podejrzane jest, jeżeli
partner handlowy nie może przedstawić takiego pozwolenia.

•

Na mocy protokołu montrealskiego przywóz podlega nie tylko ograniczeniom
związanym z substancją i zastosowaniem, ale także limitom ilościowym.
Przedsiębiorstwo eksportujące nie ma obowiązku sprawdzania tej kwestii, ale
wszyscy eksporterzy powinni wiedzieć, że jeżeli towary zostaną odrzucone w kraju
przeznaczenia z takiej przyczyny lub nawet uznane za nielegalny przywóz, to może
to mieć negatywne skutki dla przedsiębiorstwa eksportera. Dlatego przed każdym
wywozem należy zapytać partnera handlowego o limity ilościowe.

•

We wszystkich wnioskach o wydanie pozwolenia na wywóz trzeba podać końcowy
kraj przeznaczenia. Jeżeli ODS są wysyłane do dużych ośrodków handlu, takich jak
Singapur, Dubaj czy inne strefy wolnego handlu, przedsiębiorstwo eksportujące
powinno wiedzieć, że najprawdopodobniej nie jest to rzeczywiste ostateczne
przeznaczenie materiałów.

•

Jeżeli partner handlowy podaje jedynie numer skrytki pocztowej (P.O. box), powinno
to wzbudzić wątpliwości. Chemikalia w rodzaju ODS nie mogą być wysyłane na
numer skrytki pocztowej. Komisja nie akceptuje adresów w formie numerów skrytki
pocztowej we wnioskach o wydanie pozwolenia na wywóz.

Pozwolenie na wywóz wydane przez Komisję nie może zagwarantować, że przywóz jest
legalny w kraju przeznaczenia. Weryfikacja tej legalności pozostaje w gestii eksportera.
Jeżeli jakiekolwiek przedsiębiorstwo zetknie się z działalnością budzącą podejrzenia,
Komisja Europejska będzie wdzięczna za przekazanie nieformalnych informacji na ten
temat. Informacje te będą traktowane jako poufne. Mogą one w przyszłości pomóc w
zapobieganiu nielegalnemu handlowi, zapobiegając tym samym niepotrzebnemu
niszczeniu warstwy ozonowej oraz stratom finansowym ponoszonym przez Państwa
przedsiębiorstwo.
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1.5.

Ogólny przegląd procedury licencjonowania wywozu

Procedura licencjonowania wywozu w Unii Europejskiej dzieli się zasadniczo na trzy
części. Wszyscy eksporterzy muszą przejść wszystkie trzy etapy:
Okres

Etap

Rok poprzedzający wywóz

Złożenie zgłoszenia wywozowego po obwieszczeniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Okres składania zgłoszeń trwa
dwa miesiące, z reguły od czerwca do sierpnia każdego roku
(może ulegać zmianom).

Rok wywozu

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz oraz
dokonanie wywozu.

Rok następujący po wywozie

Złożenie sprawozdania z całego wywozu ODS na mocy art. 27
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 najpóźniej do dnia 31 marca.

1.6.

Zgłoszenie a pozwolenie

Należy zwrócić uwagę na różnicę między zgłoszeniem wywozowym a pozwoleniem na
wywóz. Zgłoszenie stanowi wstępne powiadomienie o wywozie, jaki dane
przedsiębiorstwo zamierza zrealizować w roku licencjonowania (czyli roku
kalendarzowym, w którym nastąpi wywóz). Zgłoszenie wywozowe obejmuje całkowitą
ilość całego wywozu, jaki ma być zrealizowany w danym roku licencjonowania.
Ważne:

!

Złożenie zgłoszenia wywozowego nie upoważnia do dokonania wywozu.

Komisja może wykorzystać zgłoszenie, na przykład, do sprawdzenia kwalifikowalności
wywozu, którego dotyczy wniosek, lub do usprawnienia wymiany informacji między
stronami protokołu montrealskiego w zakresie transgranicznego przemieszczania ODS.
Zgłoszenia wywozowe są też weryfikowane przez państwa członkowskie.
O samo pozwolenie na wywóz trzeba się ubiegać w trakcie danego roku. Dla każdej
wysyłki konieczne jest oddzielne pozwolenie. Jak opisano poniżej, warunki składania
wniosków różnią się w zależności od rodzaju wywozu. Pozwolenie na wywóz może
dotyczyć tylko określonej części ilości całkowitej wykazanej w zgłoszeniu wywozowym,
tak że całkowitą ilość można podzielić na mniejsze części w celu dokonania kilku
wywozów w ciągu roku. Przedsiębiorstwo jest upoważnione do dokonania wywozu
dopiero po otrzymaniu pozwolenia na wywóz. Wydanie pozwolenia na wywóz wymaga
uprzedniego złożenia zgłoszenia wywozowego.

2.

ZGŁOSZENIE WYWOZOWE
2.1. Okres składania zgłoszeń wywozowych

Aby uniknąć opóźnień, zgłoszenia wywozowe powinno się składać w okresie składania
zgłoszeń, chociaż nie jest to formalnie wymagane.
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Okres składania zgłoszeń jest ogłaszany corocznie w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, z reguły wiosną. Nowi eksporterzy muszą się zarejestrować w bazie
danych ODS, jak opisano w części I niniejszego podręcznika. Ponadto, Komisja
Europejska dołoży wszelkich starań, aby informacja o publikacji obwieszczenia znalazła
się w oknie komunikatu w bazie danych ODS, a eksporterzy już zarejestrowani w bazie
danych ODS zostali poinformowani pocztą elektroniczną na początku okresu składania
zgłoszeń. Informacja w oknie komunikatu i powiadomienie emailem to usługi
grzecznościowe. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli
wiadomość elektroniczna nie dotrze do adresata. Obowiązek śledzenia odpowiednich
publikacji w Dzienniku Urzędowym ciąży na przedsiębiorstwie.
Z reguły okres składania zgłoszeń trwa dwa miesiące i przypada między majem a
wrześniem każdego roku, ale daty mogą się zmieniać. Eksporterów zachęca się do
składania zgłoszeń wywozowych w tym czasie. Składanie zgłoszeń po terminie opisano
w rozdziale 2.3.2.
2.2.

Opis zgłoszenia wywozowego
2.2.1.

Formularz zgłoszenia wywozowego

Niezwłocznie po rozpoczęciu okresu składania zgłoszeń w panelu nawigacji
zarejestrowanych eksporterów pojawi się przycisk do składania zgłoszeń wywozowych
na następny rok. Należy kliknąć na przycisk, aby otworzyć formularz zgłoszenia. Po
złożeniu zgłoszenia przedsiębiorstwo może je jedynie odczytać.
Formularz internetowy do składania zgłoszeń wywozowych (zob. rysunek VII/1) zawiera
następujące pola:
•
•
•
•
•
•

„Final country of destination” (Końcowy kraj przeznaczenia);
„Substance” (Substancja);
„Netto quantity” (Ilość netto);
„Use of the substance” (Zastosowanie substancji);
„Name and address of the manufacturer or source undertaking” (Nazwa i adres
wytwórcy lub przedsiębiorstwa źródłowego);
„Name and address of the undertaking where the substance will be used” (Nazwa
i adres przedsiębiorstwa, gdzie substancja będzie stosowana).

Powyższy zestaw danych to tzw. „declaration line” (wiersz zgłoszenia). W zależności od
planów handlowych eksportera, zgłoszenie może się składać z kilku wierszy. Każdy
wiersz zgłoszenia opatrzony jest numerem w formularzu.
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Rysunek VII/1: Formularz zgłoszenia wywozowego

2.2.2.

„Final country of destination” (Końcowy kraj przeznaczenia)

W tym polu należy wybrać jeden kraj z menu rozwijanego. Kraje, których nie ma na
liście, nie kwalifikują się do handlu ODS. W odniesieniu do krajów z listy mogą też
obowiązywać ograniczenia handlowe (zob. część I niniejszego podręcznika). Co więcej,
niektóre kraje mogły zakazać przywozu niektórych ODS.
Nie można zgłosić grupy krajów. Dla każdej kombinacji kraju/zastosowania/substancji
konieczny jest oddzielny wiersz zgłoszenia.
Trzeba podać końcowy kraj przeznaczenia, gdzie substancja będzie faktycznie stosowana
lub gdzie przedsiębiorstwo eksportujące traci własność, nawet jeżeli materiał jest
przewożony przez inne kraje (np. ośrodki handlowe lub strefy wolnego handlu).
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Przy dostawach na jednostki pływające lub samoloty zarejestrowane poza UE,
realizowanych w portach wodnych lub lotniczych UE, końcowy kraj przeznaczenia to z
reguły kraj bandery, a importer to z reguły przedstawiciel właściciela lub operatora
jednostki pływającej/samolotu w kraju bandery (niekoniecznie przedsiębiorstwo, które
jest właścicielem jednostki pływającej lub samolotu).
2.2.3.

„Substance” (Substancja)

W tym polu należy wybrać jedną z ODS z listy. W przypadku wywozu produktów i
urządzeń należy wybrać substancje, które są zawarte w produktach lub urządzeniach lub
od których te produkty lub urządzenia są uzależnione.
W przypadku mieszanin zawierających kilka ODS każda ODS musi być zgłoszona
osobno. Nie można zgłaszać mieszanin.
2.2.4.

„Net quantity” (Ilość netto)

W tym polu należy wpisać ilość netto w kilogramach metrycznych. Oznacza to całkowitą
ilość, która ma być przedmiotem przywozu w danym roku kalendarzowym. Aby uniknąć
nieporozumień, liczby należy wpisywać bez przecinków ani kropek dziesiętnych. Nie
trzeba podawać wartości w gramach w zgłoszeniu wywozowym. Wszystkie wartości
należy zaokrąglić w górę do najbliższego kilograma.
Ważne:

!

W bazie danych ODS stosuje się przecinki (,) do oddzielania tysięcy i kropki (.)
jako znak dziesiętny.

W przypadku mieszanin ilość powinna dotyczyć tylko ilości ODS zawartej w
mieszaninie.
2.2.5.

„Use of the substance” (Zastosowanie substancji)

Należy wybrać odpowiednie zastosowanie z listy. Nie wszystkie zastosowania mogą być
połączone ze wszystkimi krajami i ze wszystkimi ODS. Ponadto, z przyczyn
technicznych, niektóre zastosowania z listy mogą w rzeczywistości nie być już
dozwolone w ogóle lub w danym roku licencjonowania. Należy w szczególności wziąć
pod uwagę następujące kwestie:
•

Jeżeli zgłoszenie dotyczy produktów lub urządzeń, należy wybrać zastosowanie
rozpoczynające się od „Products Exp:…” (Wywóz produktów:…). W
przeciwnym razie nie będzie można później złożyć wniosku o wydanie
pozwolenia na wywóz produktów.

•

Nie należy wybierać zastosowań poprzedzonych znakiem „x”, ponieważ nie będą
one już dozwolone w wybranym roku licencjonowania, tylko z przyczyn
technicznych nie można ich jeszcze usunąć.

•

W przypadku dostaw HCFC na jednostki pływające lub samoloty zarejestrowane
poza UE, znajdujące się w portach wodnych lub lotniczych UE w chwili wywozu,
trzeba wybrać odpowiednie zastosowanie, a nie „HCFC for refrigeration” (HCFC
do celów chłodniczych).
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2.2.6.

„Name and address of manufacturer or source company” (Nazwa i
adres wytwórcy lub przedsiębiorstwa źródłowego)

Wpisać nazwę i adres wytwórcy (producenta) lub, w przypadkach innych niż zakup
bezpośrednio od wytwórcy, przedsiębiorstwa źródłowego wywożonego ODS. Poza
przypadkami wywozu powrotnego powinno to być z reguły przedsiębiorstwo mające
siedzibę w Unii Europejskiej.
W adresie trzeba podać nazwę wytwórcy, ulicę, miejscowość i kraj.
Adres jest niezbędny, aby zidentyfikować odpowiedzialny podmiot prawny. Należy
pamiętać o tym, że zwłaszcza duże przedsiębiorstwa mogą mieć spółki zależne w
różnych krajach.
Nie trzeba powtarzać adresu w każdym wierszu zgłoszenia. Jeżeli pełny adres został już
podany, w kolejnych wierszach wystarczy wpisać tylko nazwę wytwórcy.
Jeżeli istnieje kilku dostawców, to nie trzeba dodawać wiersza zgłoszenia dla każdego
dostawcy. Wszystkich dostawców można wpisać w tym samym wierszu.
2.2.7.

„Name and address of the undertaking where the substance will be
used” (Nazwa i adres przedsiębiorstwa, gdzie substancja będzie
stosowana)

To pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy substancja ma być stosowana jako czynnik
ułatwiający procesy chemiczne.
We wszystkich pozostałych przypadkach nie trzeba wypełniać tego pola.
Przedsiębiorstwo wskazane w tym polu musi znajdować się w kraju przeznaczenia.
Nie trzeba powtarzać pełnego adresu w każdym wierszu zgłoszenia. Jeżeli pełny adres
został już podany, w kolejnych wierszach wystarczy wpisać tylko nazwę
przedsiębiorstwa.
Jeżeli istnieje kilku klientów, to nie trzeba dodawać wiersza zgłoszenia dla każdego
klienta. Wszystkich klientów w danym kraju przeznaczenia można wpisać w tym samym
wierszu zgłoszenia.
2.2.8.

Finalizacja wiersza zgłoszenia

Po wypełnieniu wiersza zgłoszenia można go dodać do zgłoszenia, klikając „Add to the
declaration” (Dodaj do zgłoszenia). Następnie można wypełnić kolejny wiersz
zgłoszenia lub, jeżeli zgłoszenie jest kompletne, wysłać je do Komisji Europejskiej,
klikając przycisk „Submit declaration form” (Wyślij formularz zgłoszenia).
Jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane do Komisji Europejskiej, poszczególne
wiersze zgłoszenia można usunąć, klikając na mającą kształt rombu ikonkę „Remove”
(Usuń) obok danego wiersza zgłoszenia.
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2.3.

Złożenie zgłoszenia wywozowego
2.3.1.

Złożenie podczas okresu składania zgłoszeń

Kliknięcie na przycisk „Submit the declaration” (Wyślij zgłoszenie) wysyła zgłoszenie
do Komisji Europejskiej. Niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma
potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną.
Nie trzeba już składać podpisanej kopii zgłoszenia, chyba że Komisja Europejska
wyraźnie tego zażąda.
Jeżeli Komisja zażąda podpisanej kopii, łatwą do wydrukowania wersję można uzyskać,
klikając na przycisk „Show print version” (Pokaż wersję do druku). Jeżeli z
jakichkolwiek przyczyn przycisk ten się nie pojawi (np. dlatego, że upłynął normalny
termin składania zgłoszeń), można wówczas użyć opcji drukowania przeglądarki
internetowej. Podpisaną kopię należy przesłać najlepiej pocztą elektroniczną (jako plik
PDF lub TIF) lub faksem. Nie trzeba dodatkowo wysyłać pocztą zgłoszenia w formie
papierowej.
Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się komunikat „The declaration is closed. You cannot
modify it anymore.” (Zgłoszenie zostało zamknięte. Nie można już wprowadzać zmian.)
Komisja zostanie automatycznie powiadomiona pocztą elektroniczną o wysłaniu
zgłoszenia. Nie trzeba dodatkowo wysyłać osobnego powiadomienia.
Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się przedsiębiorstwo
wnioskodawcy, również zostanie automatycznie powiadomiony o złożeniu zgłoszenia
wywozowego i będzie mieć do niego dostęp w trybie odczytu.
2.3.2.

Zgłoszenia złożone po terminie

Zachęca się eksporterów do składania zgłoszeń w przeznaczonym do tego okresie, tak
aby zapewnić ich szybkie przetwarzanie.
Zgłoszenia złożone po terminie będą przetwarzane w oparciu o zobowiązanie do
starannego działania, co może oznaczać znaczne opóźnienia. Na przetwarzanie
zgłoszenia należy zarezerwować co najmniej dziesięć dni roboczych2. Aby uniknąć
dalszych opóźnień, importerów uprasza się o nienadsyłanie przypomnień przed upływem
tego okresu. Poza tym opóźnieniem, zgłoszenia złożone po terminie są przetwarzane tak
samo, jak zgłoszenia złożone w okresie składania zgłoszeń.
Po rozpoczęciu okresu składania zgłoszeń dla danego roku licencjonowania zgłoszenia
można składać w dowolnym terminie do końca roku licencjonowania. Jednakże, z uwagi
na wymagany czas przetwarzania, nie można zagwarantować, że zgłoszenia złożone pod
koniec roku licencjonowania zostaną przetworzone w odpowiednim czasie.

2

W okresach szczególnego obciążenia lub przerw w usłudze obwieszczanych w oknie komunikatu ODS
należy się spodziewać jeszcze dłuższego czasu przetwarzania.
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2.4.

Po złożeniu zgłoszenia /Zmiany
2.4.1.

Weryfikacja

Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja Europejska dokonuje pierwszej kontroli
wiarygodności. Na tym etapie nie można wykonać pełnej kontroli z następujących
powodów:
•

Z założenia, zgłoszenie stanowi deklarację zamiarów. Zasadniczo, eksporterzy
mają prawo zgłosić wszystko, niezależnie od tego, czy na przykład dany handel
się kwalifikuje, czy nie.

•

Komisja nie jest w stanie sprawdzić, czy zgłoszenie pokrywa zapotrzebowanie
handlowe eksportera.

•

Do chwili faktycznego dokonania zgłoszonego wywozu warunki handlu mogą się
zmienić.

•

Zgłoszenie nie zawiera wszystkich szczegółów niezbędnych do oceny legalności
handlu, którego dotyczy wniosek.

Z powyższych przyczyn Komisja nie zatwierdza ani nie akceptuje samych zgłoszeń, a
jedynie wysyła automatyczne potwierdzenie ich odbioru. Eksporterów uprasza się, aby
nie żądali wystawiania tego rodzaju akceptacji. W przypadku wykrycia oczywistego
błędu lub problemu eksporter zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
Przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili sprawdzić, co wysłały do Komisji, klikając
przycisk „Export declaration” (Zgłoszenie wywozowe). Te same informacje będą
również widoczne dla Komisji i właściwego organu danego państwa członkowskiego.
2.4.2.

Zmiany

Po złożeniu zgłoszenia wywozowego eksporter nie może dokonywać w nim zmian.
Jeżeli zmiany są konieczne, należy skontaktować się z Komisją w celu ponownego
otwarcia zgłoszenia. Eksporter może wówczas wprowadzić zmiany, jak opisano
powyżej, i ponownie wysłać zgłoszenie.
Ważne:

!

Jeżeli zgłoszenie wywozowe pozostaje otwarte, to na dany rok licencjonowania
nie można składać wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz.

Po złożeniu zmienionego zgłoszenia wywozowego zmiana zostanie zweryfikowana przez
Komisję zgodnie z opisem powyżej. Podobnie jak zgłoszenia złożone po terminie,
zmiany również są przetwarzane w oparciu o zobowiązanie do starannego działania. Na
ich przetwarzanie należy zarezerwować co najmniej dziesięć dni roboczych3. Aby

3

W okresach szczególnego obciążenia lub przerw w usłudze obwieszczanych w oknie komunikatu ODS
należy się spodziewać jeszcze dłuższego czasu przetwarzania.
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uniknąć dalszych opóźnień, importerów uprasza się o nienadsyłanie przypomnień przed
upływem tego okresu.
Po ponownym złożeniu zgłoszenia można składać wnioski o wydanie pozwolenia na
przywóz. Komisja nie będzie jednak przetwarzać wniosków o wydanie pozwolenia na
wywóz złożonych przez danego eksportera, dopóki nie skończy weryfikacji. Z powodów
opisanych powyżej z reguły nie wysyła się powiadomienia. Jedyną oznaką, że
weryfikacja się zakończyła, jest rozpoczęcie przetwarzania odpowiednich pozwoleń.

3.

KWOTY

W przeciwieństwie do przywozu, wywóz nie podlega kwotom rocznym. Dlatego nie
przyznaje się kwot ani nie powiadamia o kwotach. Eksporterzy nie mogą jednak
wywozić ilości większych, niż określonych w zgłoszeniu dla danej kombinacji
substancji/zastosowania/kraju przeznaczenia.

4.

POZWOLENIE NA WYWÓZ

Procedura składania wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz jest w pełni
elektroniczna. Nie wydaje się żadnych dokumentów papierowych. Wydruki z bazy
danych ODS w żadnym wypadku nie mają mocy prawnej. Procedura kończy się
wydaniem pozwolenia na wywóz. Przy zgłoszeniu celnym numer pozwolenia trzeba
wpisać w polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego. Więcej informacji na temat
wypełniania dokumentów celnych można uzyskać bezpośrednio od władz celnych.
Dokument wyjaśniający powiązania między wnioskiem o wydanie pozwolenia ODS a
jednolitym dokumentem administracyjnym jest dostępny na stronie internetowej forum
CIRCA.
Urząd celny wskazany w pozwoleniu na wywóz będzie mógł sprawdzić ważność
pozwolenia na wywóz w trybie online.
4.1.

Informacje ogólne

Istnieje pięć rodzajów pozwoleń na wywóz (zob. tabela poniżej). W zależności od ODS,
które mają być wywiezione, i ich zastosowań, baza danych ODS automatycznie
przypisuje poszczególne wiersze zgłoszenia wywozowego do właściwego rodzaju
pozwolenia. Dlatego przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o różne rodzaje pozwoleń na
wywóz. Dla każdej wysyłki wymagane jest osobne pozwolenie na wywóz. Nie ma już
możliwości ubiegania się o zbiorowe pozwolenia na wywóz.

Rodzaj pozwolenia na wywóz

Dotyczy ODS / zastosowań

„Export licence per shipment Wywóz (z wyjątkiem wywozu powrotnego):
(EPS)”
• wszelkich substancji stosowanych jako substraty
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Rodzaj pozwolenia na wywóz

Dotyczy ODS / zastosowań

(Pozwolenie
na
wywóz • wszelkich substancji stosowanych jako czynniki ułatwiające
procesy chemiczne
konkretnej wysyłki, EPS)
• HCFC stosowanych w chłodnictwie
• HCFC stosowanych do obsługi niezarejestrowanych w UE
statków i samolotów
• HCFC używanych do spieniania
• HCFC stosowanych jako rozpuszczalniki

• HCFC do zastosowań gaśniczych
„Export licence for products Wywóz wszelkich produktów lub urządzeń zawierających ODS
(EPD)”
lub od nich uzależnionych (w tym halonów)
(Pozwolenie
na
produktów, EPD)
„Export
(EHS)”

licence

wywóz
for

halons Wywóz halonów (z wyjątkiem wywozu powrotnego)
nieznajdujących się w produktach ani urządzeniach

(Pozwolenie na wywóz halonów,
EHS)
„Export licence for essential uses Wywóz (z wyjątkiem wywozu powrotnego) wszelkich
(ESU)”
substancji lub mieszanin do nieodzownych zastosowań
(Pozwolenie na wywóz do laboratoryjnych i analitycznych
zastosowań nieodzownych, ESU)
„Export licence for re-export Wszelki wywóz substancji lub mieszanin w celu wywozu
(EIP)”
powrotnego (z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniego
(Pozwolenie na wywóz w celu pozwolenia na przywóz)
wywozu powrotnego, EIP)

Eksporterzy mogą składać wnioski o dowolną liczbę pozwoleń na wywóz dla danej
substancji, kraju przeznaczenia i zastosowania, do wyczerpania całkowitej ilości
zgłoszonej dla danej kombinacji.
4.2.

Rodzaje pozwoleń na wywóz
4.2.1.

Pozwolenie na wywóz konkretnej wysyłki (EPS)

Pozwolenie na wywóz konkretnej wysyłki (EPS) zastąpiło wcześniejsze ogólne zezwolenie na
wywóz (EAN) - „general export authorisation (EAN)”. EPS stosuje się do wszystkich

wywozów (oprócz wywozu powrotnego) substancji i mieszanin do zastosowań jako
substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne oraz do wywozów HCFC (oprócz
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych). Pozwolenie to nie jest stosowane do
wywozu produktów i urządzeń.
Ten rodzaj pozwolenia jest stosowany do towarów, które zostały wyprodukowane w UE
lub uprzednio wprowadzone do obrotu na terenie UE. Nie jest stosowany do wywozu
powrotnego.
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4.2.2.

Pozwolenie na wywóz produktów lub urządzeń zawierających ODS lub od
nich uzależnionych (EPD)

Pozwolenie na wywóz produktów lub urządzeń zawierających ODS lub od nich
uzależnionych (EPD) obejmuje również produkty i urządzenia zawierające halony lub od
nich uzależnione, które to produkty i urządzenia były wcześniej wywożone na podstawie
pozwolenia EHS.
Pozwolenie EPD jest stosowane do różnych rodzajów procedur celnych.
4.2.3.

Pozwolenie na wywóz do zastosowań nieodzownych (ESU)

Pozwolenie na wywóz do zastosowań nieodzownych (ESU) stosuje się do wywozu
substancji lub mieszanin do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych,
które na mocy protokołu montrealskiego pozostały obecnie jedynymi zastosowaniami
nieodzownymi, które są nadal dozwolone w Unii Europejskiej.
Pozwolenie to jest stosowane do towarów, które zostały wyprodukowane w UE lub
uprzednio wprowadzone do obrotu na terenie UE. Nie jest stosowane do wywozu
powrotnego.
W przypadku tego rodzaju pozwolenia trzeba określić producenta lub importera
faktycznych towarów, które mają być przedmiotem wywozu. Jeżeli producenta lub
importera nie ma w menu rozwijanym, należy skontaktować się z Komisją w celu
aktywacji danego producenta na koncie eksportera. Aktywacja jest wymagana corocznie.
Należy również podać numer pozwolenia na przywóz lub zezwolenia na produkcję, na
podstawie których towary zostały przywiezione lub wyprodukowane. Jeżeli
wnioskodawca nie jest jednocześnie producentem ani importerem, numer ten trzeba
uzyskać od producenta lub importera odpowiedniej partii.
Należy przestrzegać wymogów szczególnych dotyczących nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych, opisanych szczegółowo w części X podręcznika
licencjonowania, w szczególności wymogów dotyczących jakości i pakowania.
4.2.4.

Pozwolenie na wywóz halonów do zastosowań krytycznych (EHS)

Pozwolenie na wywóz halonów do zastosowań krytycznych (EHS) nie jest już
wymagane dla wywozu produktów lub urządzeń zawierających halony (np. gaśnic),
które są teraz objęte pozwoleniem EPD.
Ten rodzaj pozwolenia jest stosowany do towarów, które zostały wyprodukowane w UE
lub uprzednio wprowadzone do obrotu na terenie UE. Nie jest stosowany do wywozu
powrotnego.
Do zastosowań krytycznych można wywozić tylko halony odzyskane, poddane
recyklingowi lub zregenerowane. Ponadto, halony te musiały być składowane do
zastosowań krytycznych w zakładzie składowania upoważnionym lub prowadzonym
przez właściwy organ. Zamierzone zastosowanie w końcowym kraju przeznaczenia musi
być zgodne z zastosowaniami krytycznymi wymienionymi w załączniku VI do
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z ostatnimi zmianami.
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Wykaz upoważnionych zakładów składowania jest dostępny w rozwijanym menu w
odpowiednim polu formularza wniosku. Jeżeli poszukiwanego zakładu nie ma w
wykazie, należy skontaktować się z Komisją w celu uzyskania dalszych informacji.
4.2.5.

Pozwolenie na wywóz w celu wywozu powrotnego (EIP)

Pozwolenie na wywóz w celu wywozu powrotnego (EIP) jest wymagane do wywozu
substancji i mieszanin, które zostały wcześniej przywiezione w celu wywozu
powrotnego. Tylko eksporterzy posiadający odpowiednie pozwolenie na przywóz mogą
się ubiegać o EIP. Wniosek jest bezpośrednio powiązany z odpowiednim pozwoleniem
na przywóz. Dlatego przycisk do złożenia wniosku o nowe EIP nie wyświetla się obok
pozostałych rodzajów pozwolenia na wywóz, tylko obok odpowiedniego pozwolenia na
przywóz.
Substancje lub mieszaniny przywożone w celu wywozu powrotnego muszą zostać
przepakowane i następnie ponownie wywiezione w określonym terminie.
•

Bromek metylu musi być wywieziony ponownie do dnia 31 grudnia roku, w
którym nastąpił przywóz. Wyjątek ten przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia
2014 r. Do tego dnia wszystkie ilości muszą zostać ponownie wywiezione.

•

HCFC muszą być wywiezione ponownie do dnia 31 grudnia roku następującego
po roku przywozu. Wyjątek ten przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2019 r.
Do tego dnia wszystkie ilości muszą zostać ponownie wywiezione.

Ponieważ cała przywieziona ilość musi być ponownie wywieziona przed upływem
terminu, baza danych ODS wyświetla, jaka ilość pozostała do wywiezienia na podstawie
każdego pozwolenia na przywóz. Wywieziona ilość będzie odliczana od ilości
przywiezionej, aż wartość ta osiągnie zero. Po wyczerpaniu wartości baza danych ODS
uniemożliwi składanie dalszych wniosków, a przycisk składania wniosków zniknie ze
strony.
System wyświetli również pozwolenia na przywóz i wywóz do wywozu powrotnego z
poprzednich lat, jeżeli bilans wywozu powrotnego nie osiągnął jeszcze zera.
4.3.

Wypełnianie formularza wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz

Aby otworzyć formularz wniosku, należy kliknąć przycisk „New” (Nowy) obok
odpowiedniego rodzaju pozwolenia na wywóz (zob. rysunek VII/2). W przypadku
pozwoleń EIP przycisk ten znajduje się obok odpowiedniego pozwolenia na przywóz.
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Rysunek VII/2: Obszar pozwoleń na wywóz na stronie głównej „My home”

Otworzy się wówczas formularz składania wniosku w trybie online (zob. rysunek VII/3).
Wszystkie pola są obowiązkowe, o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej. Baza danych
ODS nie przyjmuje wniosków, jeżeli wszystkie obowiązkowe pola nie zostały
wypełnione.
4.3.1.

Sekcja 1 formularza wniosku: Informacje ogólne

Niniejsza część zawiera ogólne informacje dotyczące wniosku.
Pole

Zawartość

„Application date”
(Data wniosku)

Data złożenia wniosku do Komisji - zmiana statusu z „editing” (edycja) na
„requested” (zgłoszony). Dopóki wniosek znajduje się w trybie edycji, w
formularzu będzie się wyświetlać data pierwszego utworzenia wniosku.

„Application status”
(Status wniosku)

Aktualny status wniosku. Przegląd możliwych opcji statusu znajduje sie w
części I niniejszego podręcznika.

„Exporter”
(Eksporter)

Nazwa i kraj wnioskodawcy.

„EORI number”
(Numer EORI)

Numer EORI pojawi się automatycznie w formularzu wniosku o wydanie
pozwolenia na przywóz lub wywóz. Jeżeli numer nie został podany
wcześniej w profilu użytkownika, to pole to będzie edytowalne. Baza
danych ODS nie przyjmuje wniosków bez numeru EORI. Po wpisaniu
tego numeru w formularzu wniosku jest on automatycznie zapisywany w
profilu użytkownika i używany do dalszych wniosków.

„Destination country” W menu rozwijanym wyświetlają się tylko te kraje przeznaczenia, które
(Kraj przeznaczenia) zostały wpisane w zgłoszeniu wywozowym. Baza danych ODS przyjmuje
tylko te wnioski, w których kombinacja kraju przeznaczenia, zastosowania
i substancji została uwzględniona w zgłoszeniu.
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Rysunek VII/3: Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz
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Pole

Zawartość

„Importer in
destination country”
(Importer w kraju
przeznaczenia)

Wpisać pełną nazwę i adres (nazwa, ulica i miejscowość) przedsiębiorstwa
importującego w końcowym kraju przeznaczenia. Adresy w formie
numeru skrytki pocztowej nie będą akceptowane. Adres importera musi się
znajdować w kraju przeznaczenia.
Nie należy podawać zbędnych informacji, takich jak dane osób
kontaktowych, numery telefonów lub kraj przeznaczenia, ponieważ liczba
znaków w polu jest ograniczona. W przypadku wpisania zbyt dużej liczby
znaków system może przestać działać (zob. rozdział na temat
komunikatów o błędach).
Jeżeli importer nie jest końcowym odbiorcą, to końcowego odbiorcę
należy wpisać w polu uwag, aby uniknąć potencjalnych niezgodności w
dokumentacji.
W przypadku wywozów do samolotów lub statków zarejestrowanych poza
UE, dokonywanych w portach wodnych lub lotniczych UE, nazwa
przedsiębiorstwa w kraju przeznaczenia to z reguły przedstawiciel
właściciela lub operatora statku/statku powietrznym w kraju bandery, a
niekoniecznie sam właściciel. Poza wyraźnie określonymi przypadkami,
adres musi znajdować się w kraju przeznaczenia.
W przypadku wywozów na statki, poza danymi określonymi powyżej, w
polu uwag należy również wpisać nazwę jednostki i jej numer IMO.

„Customs of exit” Urząd celny wyprowadzenia to z reguły ostatni port (wodny, lotniczy lub
(Urząd
celny przejście drogowe), przez który przechodzi dana wysyłka przed
wyprowadzenia)
opuszczeniem terytorium celnego Unii Europejskiej. Zgodnie z kodeksem
celnym jest to urząd celny, w którym należy złożyć wywozową deklarację
skróconą i który jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka i wszelkie związane
z tym badania.
Jeżeli przedmiotowy urząd celny nie jest dostępny, to należy zastosować
się do procedury opisanej w rozdziale 4.3.6.
„Customs of export” Urząd celny wywozu to urząd, w którym składa się wywozowe zgłoszenie
(Urząd
celny celne (jednolity dokument administracyjny). Z reguły jest to urząd w
wywozu)
regionie, gdzie znajduje się eksporter. Zgodnie z kodeksem celnym jest to
urząd odpowiedzialny m.in. za stosowanie taryf i przychody.
Jeżeli przedmiotowy urząd celny nie jest dostępny, to należy zastosować
się do procedury opisanej w rozdziale 4.3.6.
„Customs procedure” W tym polu należy wskazać odpowiednią procedurę celną. Dostępne jest
(Procedura celna)
rozwijane menu z możliwymi procedurami celnymi.
Procedura musi być zgodna z procedurą zaznaczoną w polu 37 jednolitego
dokumentu
administracyjnego.
Dokument
zawierający
więcej
szczegółowych informacji jest dostępny na stronie internetowej forum
CIRCA.
Należy zauważyć, że nie wszystkie procedury celne można łączyć ze
wszystkimi rodzajami wywozu.
„Commercial
description”
handlowy)

Informacje w tym polu muszą opisywać przywożone towary w zwięzły i
(Opis zrozumiały sposób. Kody, skróty i numery produktów z reguły nie są
odpowiednie. W polu tym należy uwzględnić:
•

Dla substancji: nazwę substancji zgodnie z nazwą na etykiecie i
zgłoszeniu celnym.
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Pole

Zawartość
•

Dla produktów i urządzeń: krótki opis pozwalający na
identyfikację towaru.

„Estimated date of
exportation”
(Przewidywana data
wywozu)

Należy wpisać przewidywaną datę wywozu w formacie dd/mm/rrrr lub
wybrać datę z pola obok. Data nie może być wcześniejsza niż data
aktualna, a także nie może przypadać przed 1 stycznia i po 31 grudnia roku
licencjonowania.

„Licence validity
period” (Okres
ważności
pozwolenia)

Całkowity okres ważności pozwolenia wynosi 28 dni. Jest obliczany
automatycznie i trwa od 7 dni przed przewidywaną datą wywozu do
upływu 21 dni po tej dacie. Pozwolenie nie może być jednak ważne przed
1 stycznia i po 31 grudnia roku licencjonowania. Około tych dat ważność
pozwolenia zostanie odpowiednio skrócona. Pozwolenie nie może być też
ważne przed datą jego wydania.

4.3.2.

Sekcja 2 formularza wniosku: Identyfikacja towarów

Niniejsza część zawiera informacje na temat towarów, które będą przedmiotem wywozu.
Pole

Zawartość

„Substance”
(Substancja)

Z menu rozwijanego wybrać substancje do wywozu. Można wybrać tylko
te substancje, które zostały uwzględnione w zgłoszeniu wywozowym. W
celu dodania substancji trzeba zmienić zgłoszenie wywozowe w sposób
opisany powyżej.
W przypadku produktów i urządzeń oznacza to substancje w nich zawarte
lub od których uzależnione są urządzenia.
Baza danych ODS akceptuje tylko te wnioski, w których kombinacja
zastosowania i substancji została uwzględniona w zgłoszeniu.
W przypadku wywozu czystej substancji (niezależnie od tego, czy jest
zawarta w produkcie) w polu procentowym należy wpisać 100%. W
przypadku wywozu mieszanin należy wpisać skład główny mieszaniny
zgodnie z następnym akapitem.
W liście substancji innych niż ODS dostępnych jest kilka powszechnie
stosowanych substancji. Jeżeli poszukiwanej substancji nie ma na liście,
należy się skontaktować z Komisją Europejską w celu jej dodania. Trzeba
określić tylko najważniejsze składniki mieszaniny.
Jeżeli koniecznych jest kilka ODS lub innych substancji, można dodać
dodatkowe wiersze. Najpierw należy wpisać substancję o zawartości
procentowej mniejszej niż 100% i wypełnić resztę formularza. Potem
należy wybrać opcję „Do not submit the request yet” (Nie wysyłaj jeszcze
wniosku) w polu „action” (działanie) na końcu formularza i kliknąć
„Submit” (Wyślij). Pojawią się wtedy dodatkowe wiersze.
We wniosku o wydanie EIP nie można wpisać ODS, która nie została
uwzględniona w pierwotnym pozwoleniu na przywóz. Można jednak
dodać substancje inne niż ODS. Jeżeli wnioskodawca chce wywieźć
mieszaninę zawierającą kilka ODS, musi złożyć wniosek o wydanie kilku
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Pole

Zawartość
pozwoleń na wywóz, każde na jedną ODS w mieszaninie i każde na
podstawie odpowiedniego pozwolenia na przywóz.
Baza danych ODS nie przyjmie wniosku, w którym suma wszystkich
substancji nie wynosi 100%.
Kolumny „Net-kg” (kg netto) i „ODP-kg” (kg ODP) zostaną uzupełnione
automatycznie przez bazę danych ODS.

„CN code” (Kod CN) Z menu rozwijanego wybrać kod nomenklatury scalonej dla danego
towaru. Menu będzie dostępne dopiero po wypełnieniu pola „substance”
(substancja). Kody CN dla mieszanin pojawią się tylko wtedy, gdy w polu
substancji wpisano mieszaninę.
W tym polu wyświetla się nie tylko numer kodu, ale również opis towaru,
zgodnie z kodeksem celnym.
Jeżeli odpowiedni kod CN nie jest wymieniony w rozwijanym menu, to
należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 4.3.6.
„Designated use”
(Zamierzone
zastosowanie)

Wybrać z menu rozwijanego. Dostępne będą tylko te zastosowania, które
są uwzględnione w zgłoszeniu wywozowym i są odpowiednie dla danego
rodzaju pozwolenia.
Baza danych ODS przyjmuje tylko te wnioski, w których kombinacja kraju
przeznaczenia, zastosowania i substancji jest zgodna ze zgłoszeniem.

„Nature of the ODS”
(Charakter ODS)

Wybrać z rozwijanego menu, czy substancja jest pierwotna, odzyskana,
poddana recyklingowi, zregenerowana lub stanowi odpad.

„Certificate
provided”
(Dostarczono
świadectwo)

Dostarczenie świadectwa jest wymagane tylko w szczególnych
przypadkach. Więcej informacji znajduje się w części I niniejszego
podręcznika.
Jeżeli dostarczono świadectwo, należy wybrać „yes” (tak). W takim
przypadku należy określić rodzaj świadectwa w polu uwag. Jeżeli wybrano
opcję „yes”, dostarczenie świadectwa jest obowiązkowe. W przypadku
niedostarczenia świadectwa w ciągu 5 dni od złożenia wniosek zostanie
odrzucony.
Wniosek zostanie również odrzucony, jeżeli wybrano „no” (nie) lub „not
applicable” (nie dotyczy) w przypadkach, gdy złożenie świadectwa jest
obowiązkowe, niezależnie od tego, czy samo świadectwo zostało złożone,
czy nie.
W przypadku handlu z krajem iPIC należy rozważyć dostarczenie
odpowiedniego pozwolenia na przywóz wydanego przez kraj
przeznaczenia. Może to przyspieszyć wydanie pozwolenia.

„CAS number of
ODS” (Numer CAS
ODS)

Pole to zostanie automatycznie uzupełnione numerem CAS danej
substancji.
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Pole

Zawartość

„Total GROSS mass” Wpisać całkowitą masę wysyłki w kilogramach metrycznych, włącznie z
(Całkowita masa
opakowaniem, pojemnikami transportowymi itp. Jest to szczególnie ważne
BRUTTO)
w przypadku wywozu produktów lub urządzeń, gdzie należy wpisać
całkowitą masę wysyłki, a nie samych ODS zawartych w towarach.
W przypadku masy brutto nie trzeba podawać wartości w gramach.
Wartości należy zaokrąglić w górę do najbliższego kilograma. Nie należy
stosować przecinków jako znaków dziesiętnych ani do oddzielania tysięcy.
Masa brutto musi być większa od masy netto.
„Total NET mass”
(Całkowita masa
NETTO)

Całkowita masa netto oznacza tylko ilość netto (w kilogramach
metrycznych) samych wysyłanych ODS. W przypadku mieszanin oznacza
to ilość netto całej mieszaniny (zawartość ODS zostanie obliczona przez
system automatycznie na podstawie zawartości procentowej podanej w
polu substancji). W przypadku produktów lub urządzeń oznacza to ilość
zawartą w produktach lub urządzeniach (całkowita masa zawarta łącznie
we wszystkich artykułach).
Poza wysyłką niewielkich ilości chemikaliów laboratoryjnych z reguły nie
trzeba podawać wartości w gramach. Wartości należy zaokrąglić w górę do
najbliższego kilograma metrycznego.

„Total ODP mass”
(Całkowita masa
ODP)

Całkowita masa ODP jest obliczana automatycznie poprzez pomnożenie
całkowitej masy netto przez potencjał niszczenia ozonu danej substancji.

„Number of units”
(Liczba jednostek)

Podać liczbę pojedynczych pojemników/butli/butelek/beczek, z których
składa się wysyłka. W przypadku towarów wysyłanych luzem dotyczy to
liczby zbiorników ISO. W przypadku towarów wysyłanych w małych
opakowaniach (np. butlach, butelkach lub beczkach) dotyczy to liczby
opakowań jednostkowych.
W przypadku produktów i urządzeń pole to jest obowiązkowe, gdy
produkty są policzalne (urządzenia są zawsze policzalne). Przykładem
artykułów policzalnych są gaśnice, a niepoliczalnych: rozprężone pianki
przywożone do zniszczenia.

„Net mass per unit”
(Masa netto
jednostki)

4.3.3.

W przypadku artykułów policzalnych średnia masa netto jednostki zostanie
obliczona automatycznie przez bazę danych ODS.

Sekcja 3 formularza wniosku: Pozostałe informacje

Niniejsza część wniosku zawiera informacje różne.
Pole

Zawartość

„Producer”
(Producent)

Pole to pojawia się tylko w formularzu wniosku o wydanie pozwolenia
ESU.
Jeżeli poszukiwanego producenta lub importera nie ma w rozwijanym
menu, należy skontaktować się z Komisja w celu aktywacji producenta na
koncie eksportera.

Podręcznik licencjonowania – VII Eksporterzy v4

Strona 23 z 28

Pole

Zawartość

„Authorisation
number” (Numer
zezwolenia)

To pole jest obowiązkowe w następujących przypadkach:
• wywóz do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.
W takim przypadku należy podać numer powiązanego zezwolenia na
produkcję lub pozwolenia na przywóz. Można też podać numer
odpowiedniego wniosku o produkcję.
• w przypadku wywozu powrotnego należy podać numer odpowiedniego
pozwolenia na przywóz w celu wywozu powrotnego (LIP). W
przypadku wywozu powrotnego na podstawie art. 544c przepisów
wprowadzających kodeks celny (rozporządzenie Komisji (EWG) nr
2454/93), jeżeli numer pozwolenia na przywóz nie jest dostępny, w tym
polu należy wpisać: „Article 544c”.

• wywóz produktów lub urządzeń zawierających HCFC lub od nich
uzależnionych: w takim przypadku należy wpisać numer odpowiedniej
decyzji Komisji.
„Storage facility”
(Zakład
składowania)

To pole jest obowiązkowe tylko dla wywozu halonów (rodzaj pozwolenia
EHS). Nie jest wymagane dla wywozu produktów lub urządzeń
zawierających halony lub od nich uzależnionych (pozwolenie EPD).
Jeżeli poszukiwany zakład nie jest wymieniony w rozwijanym menu, to
należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 4.3.6.

„Comments from
exporter” (Uwagi
eksportera)

To pole tekstowe służy do wpisywania uwag. Nie należy go używać do
ogólnej komunikacji z Komisją ani do przypisywania zadań (np. ubiegania
się o unieważnienie innego wniosku). Należy pamiętać, że wszelki uwagi
zamieszczone w tym polu znajdą się na ostatecznym pozwoleniu.
Uwagi są konieczne w następujących przypadkach (jest to wykaz otwarty):

4.3.4.

•

jeżeli dowolne z pól zostało wypełnione niezgodnie z powyższymi
wymaganiami;

•

jeżeli dostarczono świadectwo, trzeba określić rodzaj świadectwa i
sposób jego złożenia;

•

w przypadku wywozu na statek, kiedy trzeba podać nazwę
jednostki i jej numer IMO.

Działanie

Po wypełnieniu formularza można wybrać trzy różne rodzaje działania:
•
•
•

„Do not submit your request” (Nie składaj wniosku) zachowuje wyniki pracy do
obróbki w późniejszym czasie.
„Preview then submit the licence request to the EC” (Zobacz podgląd, a następnie
wyślij wniosek do KE) pokazuje podgląd ostatecznego wniosku przed jego
wysłaniem.
„Submit the request to the European Commission” (Wyślij wniosek do Komisji
Europejskiej): wysyła wniosek od razu bez podglądu.

Aby wykonać wybrane działanie, należy kliknąć na „Submit” (Wyślij).
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Po kliknięciu „Submit” (Wyślij) baza danych ODS automatycznie sprawdza wniosek pod
kątem określonych błędów. W przypadku wykrycia błędu (np. przekroczenia zgłoszonej
ilości lub niewypełnienia pola) baza danych ODS automatycznie powróci do strony
formularza wniosku, a odpowiedni komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na górze
strony. Jeżeli wartość wpisana w polu jest niezgodna z zadanymi kryteriami, pojawi się
wyskakujące okienko z komunikatem.
Wnioski są wysyłane do Komisji dopiero wtedy, gdy ich status zmieni się z „edit”
(edycja) na „requested” (zgłoszony). Wnioski ze statusem „edit” (edycja) nie mają
żadnej ważności.
4.3.5.

Dodawanie brakujących informacji do rozwijanych menu

Jeżeli formularza wniosku nie można wypełnić, bo brakuje odpowiednich informacji w
rozwijanych menu, należy skontaktować się z Komisją pocztą elektroniczną.
Jeżeli brakuje odpowiedniego urzędu celnego, trzeba podać dokładną nazwę i adres oraz
unikalny numer referencyjny tego urzędu celnego, jeżeli jest znany. Ponadto, jeżeli
znana jest osoba kontaktowa, trzeba podać jej dane i adres e-mail. W przypadku
niektórych państw członkowskich Komisja musi się skontaktować z odpowiednim
wyższym organem celnym, zanim będzie mogła aktywować dany urząd celny. Może to
zająć do dziesięciu dni roboczych. W takim przypadku Komisja dołoży starań, aby
udostępnić dany urząd celny, tak aby wniosek można było wstępnie wypełnić. Jednakże,
wnioski dotyczące takiego urzędu celnego nie będą przetwarzane do chwili jego
potwierdzenia.
Jeżeli brakuje kodu CN, trzeba podać właściwy kod. Komisja sprawdzi następnie, czy
dany kod kwalifikuje się do przywozu ODS. Na weryfikację i aktywację w bazie danych
ODS trzeba zarezerwować co najmniej dziesięć dni roboczych.
Jeżeli brakuje zakładu składowania halonów, trzeba podać nazwę i pełny adres zakładu
(ulica, miejscowość, kraj, numer telefonu, osoba kontaktowa i adres e-mail). Komisja
sprawdza następnie u właściwego organu państwa członkowskiego, czy dany zakład się
kwalifikuje. Ponieważ Komisja nie ma wpływu na szybkość przetwarzania dokumentów
w państwach członkowskich, nie może oszacować, ile czasu zajmie taki proces.

4.4.

Procedura udzielania pozwoleń

Komisja Europejska zostanie automatycznie poinformowana o wniosku pocztą
elektroniczną. Nie trzeba dodatkowo informować o tym Komisji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisja rozpatrzy wniosek o wydanie
pozwolenia w terminie 30 dni od jego otrzymania.
W normalnych okolicznościach przetwarzanie wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz
trwa około pięciu dni roboczych, ale może się wydłużyć do dziesięciu. Wyjątki to
przypadki, gdy stosowana jest procedura iPIC lub gdy w oknie komunikatu ODS
pojawiają się ogłoszenia o opóźnieniach lub przerwach w usłudze.
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Po otrzymaniu wniosku Komisja sprawdza, czy jest on zgodny z rozporządzeniem4. Po
przyjęciu wniosku przez Komisję wnioskodawca i właściwy organ otrzymują
automatyczne powiadomienie pocztą elektroniczną, a pozwolenie otrzymuje status
„accepted” (przyjęte) w bazie danych ODS. W przypadku pozwoleń ESU powiadamiany
jest także producent.
Pozwolenie jest następnie udostępniane elektronicznie właściwemu organowi w
odpowiednim państwie członkowskim oraz urzędowi celnemu określonemu w
pozwoleniu. W bazie danych ODS status pozwolenia zmienia się na „sent” (wysłano)5.
Jeżeli status pozwolenia na wywóz pozostaje jako „accepted” (przyjęte), należy
skontaktować się z Komisją.
Na potrzeby odprawy celnej numer pozwolenia trzeba wpisać w polu 44 jednolitego
dokumentu administracyjnego.
Wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz na dowolnym etapie będą zawsze
widoczne dla właściwego organu w danym państwie członkowskim.
4.5.

Po wydaniu pozwolenia na wywóz
4.5.1.

Korekta wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz

Po wysłaniu wniosku (status „requested” – zgłoszony) lub po wydaniu pozwolenia
(statusy „accepted” – przyjęto lub „sent” – wysłano) nie można już zmienić wniosku ani
pozwolenia.
Na mocy rozporządzenia eksporterzy muszą powiadamiać Komisję o wszelkich
zmianach mających miejsce w czasie okresu ważności pozwolenia. Jeżeli zmiany te
wymagają zmiany pozwolenia (np. data wywozu uległa opóźnieniu i wykracza poza
okres ważności), to pozwolenie musi zostać unieważnione i trzeba złożyć nowy wniosek.
Należy też powiadomić Komisję, jeżeli pozwolenie nie zostanie wykorzystane.
4.5.2.

Unieważnienie pozwolenia na wywóz

Jeżeli wniosek nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską (status „requested”
– zgłoszono), wnioskodawca może go unieważnić. W tym celu należy najpierw otworzyć
wniosek. Następnie z listy działań należy wybrać „Cancel” (Unieważnij), a następnie
kliknąć „Submit” (Wyślij). Wniosek nie zostanie całkowicie usunięty, tylko będzie się
wyświetlać na liście wszystkich wniosków opatrzony statusem „cancelled”
(unieważniony). Przed unieważnieniem wniosku można dodać uwagi w polu
„comments” (uwagi). Zaleca się korzystanie z tej opcji ze względu na dokumentację i
śledzenie. Ilość ujęta we wniosku zostanie przypisana do konta wnioskodawcy.

4

Należy zauważyć, że wydanie pozwolenia nie oznacza, że handel jest w pełni zgodny z rozporządzeniem.
Istnieją inne aspekty, np. ograniczenia wprowadzania do obrotu lub wymogi dotyczące pakowania, które
nie są brane pod uwagę w procedurze licencjonowania.
5

Jeżeli stosowana jest procedura papierowa, dodatkowo wydawane są i wysyłane do wnioskodawcy trzy
podpisane i opieczętowane egzemplarze do celów odprawy.
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Po wydaniu pozwolenia na wywóz przez Komisję Europejską (status „accepted” –
przyjęto lub „sent” – wysłano) wnioskodawca nie może już zmienić ani unieważnić
wniosku. W takim przypadku należy skontaktować się z Komisją Europejską w celu
unieważnienia pozwolenia na wywóz i przypisania ilości, na którą udzielono pozwolenia.
Przetwarzanie takiego żądania może trwać do czterech tygodni z przyczyn technicznych.
Po wysłaniu wniosku o wydanie pozwolenia do Komisji Europejskiej nie można go w
żaden sposób zmienić. Jeżeli po wysłaniu wniosku wnioskodawca wykryje w nim błąd,
musi skontaktować się z Komisją w celu unieważnienia wniosku. Trzeba wtedy złożyć
nowy wniosek.
4.5.3.

Odprawa celna

Eksporter musi podać numer pozwolenia na wywóz w polu 44 jednolitego dokumentu
administracyjnego. Numer trzeba wpisać dokładnie tak samo, jak na pozwoleniu
(włącznie ze spacjami i dywizami). Urząd celny może wtedy sprawdzić pozwolenie w
trybie online w bazie danych ODS. Dokument wyjaśniający powiązania między
pozwoleniem ODS a jednolitym dokumentem administracyjnym jest dostępny na stronie
internetowej forum CIRCA.
4.5.4.

Wygaszenie/Ilość niewykorzystana

Pozwolenie na wywóz powinno być wygaszone przez urząd celny po dokonaniu
wywozu. Jeżeli istnieją rozbieżności między ilością objętą pozwoleniem a ilością
faktycznie wywiezioną, urząd celny wpisze niewywiezioną ilość jako ilość
niewykorzystaną. Ilość ta zostanie z powrotem dopisana do konta eksportera.
Przedsiębiorstwa powinny zawsze żądać od urzędu celnego wygaszenia pozwolenia na
wywóz po jego wykorzystaniu i określenia ilości faktycznie wywiezionej, co umożliwi
dopisanie niewykorzystanych ilości do konta przedsiębiorstwa i pomoże zapobiegać
nielegalnemu wykorzystywaniu pozwolenia. Ponadto, jeżeli pozwolenie na wywóz nie
zostanie wygaszone, różnice między ilościami objętymi pozwoleniem a ilościami później
zgłoszonymi przez przedsiębiorstwo mogą prowadzić do dodatkowych postępowań
wyjaśniających.
Jeżeli pozwolenie nie zostanie ostatecznie wykorzystane, należy powiadomić o tym
Komisję, aby unieważniła pozwolenie i dokonała zwrotu odpowiednich kwot.

5.

POZOSTAŁE KWESTIE
5.1.

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.
Wykaz punktów kontaktowych we właściwych organach państw członkowskich znajduje
się na forum internetowym CIRCA.
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Zachęcamy do kontaktu z Komisją Europejską pod adresem poczty elektronicznej:
clima-ods@ec.europa.eu.
Dodatkowe dane kontaktowe są dostępne na forum internetowym CIRCA.
5.2.

Skróty

Wykaz skrótów znajduje się w części I niniejszego podręcznika.
5.3.

Historia zmian dokumentu

Wersja

Zmiany

2

Dodanie informacji dotyczących obsługi sektora morskiego/lotnictwa w rozdziałach
2.2.2 i 3.3.1. Dodanie informacji na temat mieszanin w rozdziałach 2.2.3, 2.2.4 i 3.1.
Dodatkowe wyjaśnienia w rozdziałach od 2.2.6 do 2.2.10. Dodanie rozdziału 3.4.3.

3
(1/2010)

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

3.1

Zmiany redakcyjne i drobne poprawki w całym dokumencie. Dostosowania
wynikające ze zmiany DG ds. Środowiska na DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

4
(8/2011)

Ogólny przegląd związany ze zmianami wprowadzonymi w edycji serwisowej 2.4
bazy danych ODS.
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