
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1784/2006

z dnia 4 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
substancji zubażających warstwę ozonową (1), w szczególności
jego art. 2 tiret szesnaste zdanie trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Tetrachlorek węgla (CTC) jest substancją zubażającą
ozon, która znajduje się w grupie IV wykazu substancji
kontrolowanych w załączniku I do rozporządzenia (WE)
nr 2037/2000 i dlatego mają do niego zastosowanie
ograniczenia stosowania.

(2) Uwzględniając nowe informacje oraz postęp techniczny,
o których poinformował zespół ds. czynników ułatwia-
jących procesy chemiczne Protokołu montrealskiego
w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową
w swoim sprawozdaniu z postępu prac z października
2004 r. (2), strony Protokołu montrealskiego przyjęły
decyzję XVII/7 (3) podczas swojego siedemnastego spot-
kania. Decyzja XVII/7 dodaje CTC do zmienionej tabeli
A w decyzji X/14 jako czynnik ułatwiający proces
produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy – leku stoso-

wanego do diagnozowania możliwych powodów niedo-
boru witaminy B12.

(3) Stosowanie CTC jako czynnika ułatwiającego procesy
chemiczne w produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy
jest obecnie zabronione we Wspólnocie na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 2037/2000. Aby zezwolić na to
konkretne zastosowanie, zgodnie z wyżej wymienioną
decyzją podjętą niedawno w ramach Protokołu montreal-
skiego, należy zmienić załącznik VI do tego rozporzą-
dzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu powołanego w art. 18 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastępuje
się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1366/2006 (Dz.U. L 264
z 25.9.2006, str. 12).

(2) Sprawozdanie w sprawie czynników ułatwiających procesy
chemiczne, październik 2004 r., str. 17 (http://hq.unep.org/ozone/
teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf).

(3) Siedemnaste spotkanie stron Protokołu montrealskiego w 2005 r.
Decyzja XVII/7: Wykaz zastosowań substancji kontrolowanych jako
czynników ułatwiających procesy chemiczne (http://hq.unep.org/
ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VI

Procesy, w których substancje kontrolowane są stosowane jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne,
o których mowa w art. 2 tiret szesnaste

a) Stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznej;

b) stosowanie tetrachlorku węgla w odzyskiwaniu chloru w gazie resztkowym z procesu wytwarzania chloru;

c) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania kauczuku chlorowanego;

d) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania acetofenonu izobutylu (ibuprofen – środek przeciwbólowy);

e) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania polifenyleneterftalamidu;

f) stosowanie tetrachlorku węgla w produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy;

g) stosowanie CFC-11 w procesie wytwarzania poliolefinowych włókien syntetycznych;

h) stosowanie CFC-12 w syntezie fotochemicznej perfluoropolieteronadtlenkowych prekursorów Z-perfluoropolieterów
i ich pochodnych difunkcyjnych;

i) stosowanie CFC-113 w procesie redukcji perfluoropoleteronadtlenku będącego produktem pośrednim w produkcji
diestrów perfluoropolieterów;

j) stosowanie CFC-113 w procesie przygotowania perfluoropolieterodioli o wysokiej funkcyjności;

k) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie produkcji Cyclodime;

l) stosowanie HCFC w procesach wymienionych w lit. a)–k), w przypadku gdy są stosowane w celu zastąpienia CFC lub
tetrachlorku węgla.”
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