
Zawiadomienie dla użytkowników w Unii Europejskiej substancji regulowanych dopuszczonych
do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę

ozonową (1) - ograniczone do krajów przystępujących do Unii Europejskiej dn. 1 maja 2004 r.

(2004/C 133/04)

Niniejsze Zawiadomienie dotyczy poniższych substancji:

— Chlorofluorowęglowodorów (CFC) 11, 12, 113, 114 lub
115,

— Innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowo-
dorów,

— Tetrachlorku węgla,

— Halonów

— 1,1,1-trichloroetanu,

— Wodorobromofluorowęglowodorów (HBFC)

— Bromochlorometan

Niniejsze Zawiadomienie skierowane jest do użytkowników,
którzy zamierzają:

1. wykorzystywać wymienione substancje we Wspólnocie do
produkcji inhalatorów ciśnieniowych,

2. nabyć wymienione substancje do celów laboratoryjnych i
badawczych bezpośrednio od producenta lub w drodze
przywozu do Wspólnoty, a nie od dystrybutora tych
substancji.

Substancje regulowane do celów niezbędnych zastosowań
można uzyskać w drodze produkcji we Wspólnocie i, w razie
potrzeby, w drodze przywozu ze źródeł spoza Wspólnoty.

Decyzja IV/25 stron Protokołu montrealskiego w sprawie
substancji zubażających warstwę ozonową ustanawia kryteria i
procedurę służącą określaniu „niezbędnych zastosowań”, do
celu których dozwolona jest ciągła produkcja i konsumpcja po
okresie stopniowego wycofywania się.

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, zmienionego
rozporządzeniem (WE) nr 2038/2000 wymaga określenia ilości
potrzebnych do celu niezbędnych zastosowań wyżej wymienio-
nych substancji regulowanych, które mogą być dopuszczone
we Wspólnocie w 2004 r., zgodnie z decyzją IV/25 stron
Protokołu montrealskiego.

Decyzja XIV/14 stron Protokołu montrealskiego zezwala na
określone poziomy produkcji i konsumpcji niezbędne do
zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań
CFC do inhalatorów ciśnieniowych służących do leczenia astmy
i przewlekłych chorób płuc. Do celu produkcji inhalatorów
ciśnieniowych we Wspólnocie Europejskiej w 2004 r. ilość CFC
11, 12, 113 i 114 dozwolona przez strony Protokołu w decyzji
XIV/14 wynosi 1 884 000,00 kilogramów (jeden milion
osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące).

Zgodnie z decyzją X/19 stron Protokołu montrealskiego, czys-
tość substancji regulowanych do celów laboratoryjnych
powinna wynosić co najmniej 99,0 % dla 1,1,1-trichloroetanu i
99,5 % dla CFC i tetrachlorku węgla. Te wysokiej czystości
substancje i mieszaniny zawierające substancje regulowane

powinny być dostarczane wyłącznie w pojemnikach nadających
się do powtórnego zamknięcia lub butlach ciśnieniowych o
pojemności mniejszej niż trzy litry lub w 10-mililitrowych lub
mniejszych ampułkach szklanych, wyraźnie oznaczonych jako
substancje zubażające warstwę ozonową, ograniczone do
użytku laboratoryjnego i do celów badawczych i określające, że
zużyte substancje lub ich nadmiar powinien zostać zebrany i
poddany recyklingowi, jeżeli to możliwe. Jeżeli poddanie recy-
klingowi nie jest możliwe, materiał powinien zostać
zniszczony.

Decyzja XV/8 stron Protokołu montrealskiego zezwala na
produkcje i konsumpcję niezbędna do zaspokojenie potrzeb
wynikających z niezbędnych zastosowań substancji regulowa-
nych wymienionych w załącznikach A, B i C (grupa II i III
substancji) do Protokołu montrealskiego do celów laboratoryj-
nych i badawczych wymienionych w załączniku IV do spra-
wozdania z Siódmego Spotkania Stron, podlegającego
warunkom wymienionym w załączniku II do sprawozdania z
Szóstego Spotkania Stron.

Procedury przyznawania ilości substancji regulowanych do
celów wyżej wymienionych niezbędnych zastosowań przepro-
wadzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 oraz
rozporządzeniem (WE) nr 2038/2000 są następujące:

1. Przedsiębiorstwo, które w 2003 r. nie miało przyznanego
kontyngentu a które wnioskuje, aby Komisja uwzględniła je
w przyznawaniu kontyngentu na cele niezbędnych zasto-
sowań na okres od dn. 1 maja 2004 r. do dn. 31 grudnia
2004 r. powinno zgłosić się do Komisji najpóźniej do dn.
15 maja 2004 r.:

Ochrona Warstwy Ozonowej
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Dział ENV.C.2 – Zmiany klimatu
BU5 2/25
B - 1049 Brussels
Fax: +32 2 299 87 64
E-mail: env-ods@cec.eu.int

2. Wnioski o przyznanie ilości na cele niezbędnych zasto-
sowań mogą być składane przez każdego użytkownika
substancji wymienionych na początku niniejszego Zawiado-
mienia. Dla CFC do celu zastosowania w inhalatorach ciśnie-
niowych, każdy wnioskodawca powinien dostarczyć infor-
macji żądanych w arkuszu dostępnym na stronie interne-
towej http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/
home.cfm Do celów laboratoryjnych, każdy wnioskodawca
powinien dostarczyć informacji żądanych w formularzu na
stronie internetowej.

Kopia wniosku powinna zostać również wysłana do właści-
wego organu Państwa Członkowskiego (patrz załącznik I w
celu znalezienia właściwego adresu).
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(1) Dz.U. L 244, z dn. 29.09.2000, str. 1, ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) 1804/2003, Dz.U. L 265 z dn. 16.10.2003, str. 1



3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, Komisja uwzględni
tylko wnioski otrzymane do dn. 15 maja 2004 r.

4. Komisja przyzna kontyngenty wnioskodawcom i poinformuje ich o zastosowaniu, na które otrzymali
zezwolenie, substancji, którą mogą stosować oraz ilości danej substancji regulowanej.

5. Zgodnie z powyższą procedurą, Komisja w drodze decyzji poinformuje wnioskodawców na temat ilości
substancji regulowanych dozwolonych we Wspólnocie w 2004 r., na których produkcję i przywóz
wydane zostaną pozwolenia.

6. Użytkownicy posiadający kontyngenty na 2004 r. na substancje regulowane przyznane na cele niezbęd-
nych zastosowań będą mogli składać wnioski do wspólnotowych producentów przez stronę inter-
netową dotyczącą substancji zubażających ozon lub, jeśli to konieczne, składać do Komisji wnioski o
pozwolenie na przywóz substancji regulowanej w ilości nie większej niż przyznany kontyngent. Produ-
cent musi posiadać zezwolenie wydane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym
zlokalizowana jest jego produkcja, aby móc produkować substancje regulowane w ilościach zaspokajają-
cych potrzeby wynikające z pozwoleń. Właściwy organ Państwa Członkowskiego informuje wcześniej
Komisję o wydaniu takich zezwoleń.
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