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PR_COD_Recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0505)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 133 i art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi 
Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0297/2008),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych2,

– uwzględniając pismo z dnia … 2008 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 80 i 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że 
przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te 
określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji 
niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi 
wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej 
służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji (oraz w wersji zawierającej dostosowania 
techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną), z uwzględnieniem poniższych 
poprawek;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2037/2000  produkcja i wprowadzanie 
do obrotu  chlorofluorowęglowodorów, 
innych całkowicie fluorowcowanych 
chlorofluorowęglowodorów, halonów, 
tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, 
wodorobromofluorowęglowodorów, 
bromochlorometanu i bromku metylu 
zostały  wyeliminowane.

(8) Zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2037/2000 produkcja i wprowadzanie do 
obrotu  chlorofluorowęglowodorów, 
innych całkowicie fluorowcowanych 
chlorofluorowęglowodorów, halonów, 
tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, 
wodorobromofluorowęglowodorów, 
bromochlorometanu i bromku metylu 
zostały wyeliminowane. Również 
stosownym jest stopniowe zakazywanie 
stosowania tych substancji oraz 
produktów i urządzeń je zawierających.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z największych zagrożeń dla warstwy ozonowej są już wyprodukowane substancje 
zubożające ozon. W celu ograniczenia efektu zubożania ozonu (a w rezultacie efektu 
cieplarnianego) ważne jest możliwie największe ograniczenie zastosowania wspomnianych 
substancji zubożających ozon. Konieczne są inicjatywy mające na celu ograniczenie 
zależności zwłaszcza od halonów, a także gromadzenie i bezpieczne niszczenie substancji 
chemicznych. Zostało to już wspomniane w preambule do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 
i należy to wspomnieć również w niniejszym tekście.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dostępność substancji 
alternatywnych dla  bromku metylu
powinna wiązać się z bardziej znaczącą 
redukcją jego produkcji i zużycia niż 
określona w Protokole. Wyłączenie 
umożliwiające stosowanie  bromku metylu 
do zastosowań krytycznych  powinno 
zostać całkowicie zniesione  przy 

(10) W świetle decyzji Komisji 
2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. 
dotyczącej niewłączenia bromku metylu do 
załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG 
oraz dostępności substancji 
alternatywnych dla bromku metylu, 
powinno się wprowadzić całkowity zakaz
jego produkcji i zużycia. Wyłączenie 
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jednoczesnym utrzymaniu możliwości 
przyznawania odstępstw w sytuacjach 
wyjątkowych w przypadku 
nieprzewidzianego gwałtownego 
rozprzestrzeniania się szkodników lub 
chorób, kiedy takie stosowanie w sytuacji 
wyjątkowej należy dopuścić na mocy 
dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 
lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin1 i 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych2. W takich 
przypadkach należy przewidzieć środki 
mające na celu ograniczenie emisji, takie 
jak stosowanie nieprzepuszczalnych folii 
w przypadku fumigacji gleby.

umożliwiające stosowanie bromku metylu 
do zastosowań krytycznych powinno 
zostać całkowicie zniesione.

_________
1Dz.U. L 230 z 19.8.91, s. 1. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. 
L 214 z 17.8.2007, s. 3).
2Dz.U. L 123 z 24.4.98, s. 1. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą Komisji 2007/70/WE z dnia 
29 listopada 2007 r. (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, 
s. 26).

Or. en

Uzasadnienie

Po decyzji Komisji 2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. dotyczącej niewłączenia bromku 
metylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zezwolenie na bromek metylu wygaśnie 
dnia 18 marca 2009 r. Logiczne byłoby zatem wprowadzenie zakazu stosowania bromku 
metylu również w kontekście niniejszej dyrektywy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Stosowanie  bromku metylu do celów 
kwarantanny i zastosowań przed wysyłką 
powinno być również kontrolowane.

(11) W zakresie, w jakim dostępne są 
substancje alternatywne, stosowanie
bromku metylu do celów kwarantanny i 

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 8/33 PR\753508PL.doc

PL

Średnie poziomy stosowania w okresie od 
2005 r. do 2008 r.  nie powinny być 
przekroczone  oraz powinny zostać
ostatecznie zredukowane i zlikwidowane 
do 2015 r.; w międzyczasie należy 
stosować technologie odzyskiwania.

zastosowań przed wysyłką powinno 
również zostać zakazane możliwie jak 
najszybciej.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia zgodności z 
wszystkimi przepisami niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny przeprowadzać kontrole przy 
zastosowaniu podejścia opartego na 
ryzyku, skupiając się na tych działaniach, z 
którymi wiąże się najwyższe ryzyko 
nielegalnego handlu lub emisji substancji 
kontrolowanych.

(22) Celem zapewnienia zgodności z 
wszystkimi przepisami niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny przeprowadzać kontrole przy 
zastosowaniu podejścia opartego na 
ryzyku, skupiając się na tych działaniach, z 
którymi wiąże się najwyższe ryzyko 
nielegalnego handlu lub emisji substancji 
kontrolowanych. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby kontrole 
przeprowadzano zgodnie z zaleceniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w 
sprawie minimalnych kryteriów kontroli 
środowiska naturalnego w państwach 
członkowskich1.
_________
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1 Dz.U. L 118 z 4.4.2001, s.41-46

Or. en

Uzasadnienie

Sukces tego rozporządzenia uzależniony jest w dużej mierze od dobrych inspekcji. Dlatego też 
konieczne jest stosowanie postanowień z zalecenia 2001/331/WE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy ustanowić elastyczny 
mechanizm zapewniający konieczność 
zgłaszania substancji zidentyfikowanych 
przez Zespół ds. oceny naukowej przy 
protokole jako substancje zubożające 
warstwę ozonową, tak aby możliwa była 
ocena skali ich wpływu na środowisko, a 
także zapewniający nałożenie środków 
kontroli na te nowe substancje, które 
zostały zidentyfikowane jako posiadające 
znaczny potencjał niszczenia ozonu.

(28) Należy ustanowić elastyczny 
mechanizm zapewniający konieczność 
zgłaszania substancji zidentyfikowanych 
przez Zespół ds. oceny naukowej przy 
protokole jako substancje zubożające 
warstwę ozonową, tak aby możliwa była 
ocena skali ich wpływu na środowisko, a 
także zapewniający nałożenie środków 
kontroli na te nowe substancje, które 
zostały zidentyfikowane jako posiadające 
znaczny potencjał niszczenia ozonu. W tym 
kontekście należy zwrócić szczególną 
uwagę na rolę bardzo nietrwałych 
substancji, w świetle oceny ozonu 
przeprowadzonej przez UNEP/WMO w 
2006 r., w wyniku której skonkludowano, 
że ryzyko zubożania ozonu przez te 
substancje jest większe, niż wcześniej 
przewidywano. 

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku oceny ozonu dokonanej przez UNEP/WMO w 2006 r. skonkludowano, że „rola 
bardzo nietrwałych substancji w procesie zubożania ozonu jest większa, niż wcześniej 
przewidywano.” Obecnie uważa się, że bardzo nietrwałe substancje fluorowcowane, takie jak 
bromek n-propylu (n-PB), który jest prawie wyłącznie antropogeniczny, w znaczny sposób 
przyczyniają się do podwyższenia całkowitej ilości bromu stratosferycznego, a zatem 
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wywierają niekorzystny wpływ na ozon stratosferyczny. We wniosku Komisji n-PB był
umieszczony w części B załącznika II (substancje podlegające obowiązkowi 
sprawozdawczemu), ale powinien on zosatć umieszczony w części A tego załącznika 
(substancje, których stosowanie podlega ograniczeniu).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
dostarczanie lub udostępnianie  osobom 
trzecim w obrębie Wspólnoty, po raz 
pierwszy,  za opłatą lub nieodpłatnie, i 
obejmuje dopuszczenie do swobodnego 
obrotu, o którym mowa w rozporządzeniu
(WE) nr 450/2008,

(16) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
dostarczanie lub udostępnianie  osobom 
trzecim w obrębie Wspólnoty,  za opłatą 
lub nieodpłatnie, i obejmuje dopuszczenie 
do swobodnego obrotu, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 450/2008, W 
odniesieniu do produktów i sprzętu ma to 
zastosowanie wyłącznie do dostarczania 
lub udostępniania w obrębie Wspólnoty po 
raz pierwszy.

Or. en

Uzasadnienie

Choć proponowana definicja wprowadzania do obrotu, ograniczająca tę czynność do 
pierwszej transakcji w obrębie Wspólnoty Europejskiej, jest zgodna z postanowieniami 
protokołu montrealskeigo i definicją tego pojęcia podaną w rozporządzeniu (WE) 842/2006 w 
sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, może ona osłabić skuteczne 
wdrażanie środków kontroli mających zastosowanie do substancji. Zakup substancji 
kontrolowanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej nie będzie już regulowany, a rola 
organów ścigania będzie ograniczała się do inspekcji ich zastosowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „recykling” oznacza ponowne użycie 
odzyskanej substancji kontrolowanej  po 
wstępnym oczyszczeniu metodą filtracji 

(19) „recykling” oznacza ponowne użycie 
odzyskanej substancji kontrolowanej  po 
wstępnym oczyszczeniu,
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i osuszania,

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja odbiega od definicji stosowanej w rozporządzeniu 842/2006 w 
sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa zajmujące się 
recyklingiem dokonują zwykle recyklingu wodorochlorofluorowęglowodorów, substancji 
kontrolowanych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia oraz fluorowęglowodorów 
kontrolowanych na mocy rozporządzenia w sprawie niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Ważne jest zachowanie spójności obu rozporządzeń w kwestii recyklingu i 
regeneracji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „regeneracja” oznacza powtórne 
przetworzenie i uszlachetnienie
odzyskanej substancji kontrolowanej z 
wykorzystaniem takich procesów, jak 
filtracja, osuszanie, destylacja, i obróbka 
chemiczna, w celu przywrócenia tej 
substancji określonej jakości
odpowiadającej jakości materiału 
pierwotnego,

(20) „regeneracja” oznacza powtórne 
przetworzenie odzyskanej substancji
kontrolowanej w celu osiągnięcia 
określonych standardowych właściwości;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja całkowicie zmienia znaczenie terminu „regeneracja” w stosunku do 
znaczenia zawartego w rozporządzeniu 2037/2000 oraz w protokole montrealskim. 
Przywrócenie do określonej jakości równoważnej z materiałem pierwotnym nakłada 
niepotrzebne ograniczenia na regenerację, co może prowadzić do ograniczenia ilości 
dostępnego materiału regenerowanego. Definicja z rozporządzenia 2037/2000 oraz z 
protokołu montrealskiego wymaga przywrócenia określonych standardowych właściwości, co 
gwarantuje odpowiednią kontrolę bez niepotrzebnych ograniczeń.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy  producent zapewnia wypełnienie 
następujących wymogów:

2. Każdy  producent zapewnia wypełnienie 
następujących wymogów:

a) obliczony poziom jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w okresie od dnia l stycznia 2010  r. do 
dnia 31 grudnia 2010  r. oraz w każdym 
następnym 12-mięsięcznym okresie nie 
przekracza 35 % obliczonego poziomu 
jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w 1997 r.;

(a) obliczony poziom jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w okresie od dnia l stycznia 2010  r. do 
dnia 31 grudnia 2010  r. oraz w każdym 
następnym 12-mięsięcznym okresie nie 
przekracza 35 % obliczonego poziomu 
jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w 1997 r.;

b) obliczony poziom jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w okresie od dnia l stycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w każdym 
następnym 12-mięsięcznym okresie nie 
przekracza 14  % obliczonego poziomu 
jego produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w 1997 r.;
c) nie produkuje żadnych 
wodorochlorofluorowęglowodorów po 
dniu 31 grudnia 2019 r.

(c) nie produkuje żadnych 
wodorochlorofluorowęglowodorów po 
dniu 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby ostateczny termin produkcji w Europie 
wodorochlorofluorowęglowodorów na cele wywozu został skrócony (przesunięty z 2025 na 
2020) zgodnie z protokołem montrealskim. Zaproponowano dokonanie przeglądu badań 
Milieu Ltd i Ecosphere Lda w 2015, jednak Komisja nie przyjęła tej sugestii. Ambitniejsze 
będzie ustalenie tego terminu na wcześniejszy. Również w myśl art. 11 ust. 2 zgodnie ze 
zwolnieniem na zastosowanie wodorochlorofluorowęglowodorów do końca 2014 r., logiczne 
jest, że przynajmniej produkcja tych ostatnich powinna zostać zatrzymana.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane mogą być 
produkowane, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze substratów.

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane mogą być 
produkowane, bez uwzględnienia 
poziomów produkcji, o których mowa a 
art. 4 ust. 2, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze substratów.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego wyjaśnienia jest konieczne, aby zagwarantować, że zmiana definicji produkcji 
(art. 3 ust. 10) nie wpłynie na kontrolę produkcji, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane mogą być 
produkowane, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze czynników 
ułatwiających procesy chemiczne.

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane mogą być 
produkowane, bez uwzględnienia 
poziomów produkcji, o których mowa a 
art. 4 ust. 2, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze czynników 
ułatwiających procesy chemiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego wyjaśnienia jest konieczne, aby zagwarantować, że zmiana definicji produkcji 
(art. 3 ust. 10) nie wpłynie na kontrolę produkcji, o której mowa w art. 4 ust. 2.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 25 ust. 2, ustalić  wykaz 
przedsiębiorstw, w których można 
stosować substancje kontrolowane  jako 
czynniki ułatwiające procesy chemiczne, 
ustanawiając jednocześnie w stosownych 
przypadkach  maksymalne ilości, które 
można stosować, oraz  poziomy emisji dla 
każdego z danych przedsiębiorstw.

4. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 25 ust. 2, ustalić  wykaz 
przedsiębiorstw, w których można 
stosować substancje kontrolowane  jako 
czynniki ułatwiające procesy chemiczne, 
ustanawiając jednocześnie w stosownych 
przypadkach  maksymalne ilości, które 
można stosować jako dodatek oraz do 
konsumpcji (zgodnie z definicjami 
protokołu montrealskiego), oraz  poziomy 
emisji dla każdego z danych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja czynników ułatwiających procesy chemiczne podana w decyzji X/14 protokołu 
montrealskiego pozwala na sprawozdawczość i kontrolę „dodatku” lub „konsumpcji” (być 
może konieczne będą alternatywne terminy w celu zapewnienia jasności). Tak staranny dobór 
słownictwa pozwala na uniknięcie konieczności zdefiniowania zastosowania 
„maksymalnego”, jako że taka definicja nie jest istotna dla zastosowania czynnika 
ułatwiającego procesy chemiczne, które jest dozwolone jedynie w przypadkach 
„nieznacznych” emisji. Definicja „maksymalnego wykorzystania” byłaby zdecydowanie 
ograniczeniem produkcji i nie przyniosłaby korzyści środowiskowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
5 do dnia 31 grudnia 2014 r. 
zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory mogą 
być wprowadzane do obrotu i stosowane 
do celów obsługi technicznej i naprawy 
istniejących urządzeń chłodniczych i 

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
5 do dnia 31 grudnia 2014 r. 
zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory mogą 
być wprowadzane do obrotu i stosowane 
do celów obsługi technicznej i naprawy 
istniejących urządzeń chłodniczych i 

Adlib Express Watermark



PR\753508PL.doc 15/33 PE415.331v01-00

PL

klimatyzacyjnych pod warunkiem, że na 
etykiecie pojemnika znajduje się 
oznaczenie, że substancja została 
zregenerowana.

klimatyzacyjnych oraz nawrotnych 
systemów pomp 
cieplnych/klimatyzacyjnych pod 
warunkiem, że na etykiecie pojemnika 
znajduje się oznaczenie, że substancja 
została zregenerowana.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. 
wodorochlorofluorowęglowodory po 
recyklingu mogą być stosowane do celów 
obsługi technicznej i naprawy istniejących 
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo 
odzyskało je z takich urządzeń.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. 
wodorochlorofluorowęglowodory po 
recyklingu mogą być stosowane do celów 
obsługi technicznej i naprawy istniejących 
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
oraz nawrotnych systemów pomp 
cieplnych/klimatyzacyjnych pod 
warunkiem, że dane przedsiębiorstwo 
odzyskało je z takich urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Choć zakres sprzętu przewidzianego do wykorzystania recyklingowanych lub 
zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów jest taki sam, jak w rozporządzenniu 
2037/2000, treść ustępu nie jest obecnie zgodna z treścią art. 22. Należy dodać nawrotne 
systemy pomp cieplnych/klimatyzacyjnych w celu zachowania spójności. Ważne jest jasne 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być serwisowane za pomocą zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów. Poza tym, w treści wniosku nie jest jasne, czy etykieta 
odnosi się do regenerowanej lub recyklingowanej ilości/typu (można dodać oba), czy też do 
ilości całkowitej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stosowania 
zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów lub 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
poddanych recyklingowi do celów obsługi 
technicznej i naprawy, na urządzeniu 
chłodniczym i klimatyzacyjnym, którego to 
dotyczy, należy wskazać rodzaj substancji, 
jej ilość znajdującą się w urządzeniu oraz, 
jak określono w art. 6 dyrektywy 

3. W przypadku stosowania 
zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów lub 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
poddanych recyklingowi do celów obsługi 
technicznej i naprawy, na urządzeniu 
chłodniczym i klimatyzacyjnym,
nawrotnym systemie pomp 
cieplnych/klimatyzacyjnych, którego to 
dotyczy, należy wskazać rodzaj substancji, 
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67/548/EWG, symbol ryzyka i wskazanie 
na zagrożenia wiążącego się ze 
stosowaniem substancji.

jej ilość znajdującą się w urządzeniu oraz, 
jak określono w art. 6 dyrektywy 
67/548/EWG, symbol ryzyka i wskazanie 
na zagrożenia wiążącego się ze 
stosowaniem substancji. Należy prowadzić 
zapisy ilości i typu dodanej substancji, a 
także danych identyfikacyjnych 
przedsiębiorstwa lub technika, który 
dokonał obsługi technicznej lub naprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Choć zakres sprzętu przewidzianego do wykorzystania recyklingowanych lub 
zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów jest taki sam, jak w rozporządzenniu 
2037/2000, treść ustępu nie jest obecnie zgodna z treścią art. 22. Należy dodać nawrotne 
systemy pomp cieplnych/klimatyzacyjnych w celu zachowania spójności. Ważne jest jasne 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być serwisowane za pomocą zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów. Poza tym, w treści wniosku nie jest jasne, czy etykieta 
odnosi się do regenerowanej lub recyklingowanej ilości/typu (można dodać oba), czy też do 
ilości całkowitej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie prowadzą 
rejestry przedsiębiorstw wprowadzających 
do obrotu zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory. Jedynie 
przedsiębiorstwa figurujące w tych 
rejestrach będą miały zezwolenie na 
wprowadzanie do obrotu 
zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów. Do 
dnia 1 stycznia 2010 r. państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji swoje 
programy certyfikacji. Państwa 
członkowskie udostępniają rejestr w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom 
otrzymującym zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory 
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potwierdzenie źródła substancji. 
Przedsiębiorstwa wykorzystyujące 
zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory do 
obsługi technicznej i naprawy prowadzą 
rejestr zawierający wykaz przedsiębiorstw 
zajmujących się regeneracją, które 
dostarczyły zregenerowane 
wodorochlorofluorowęglowodory.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest obniżenie ryzyka nielegalnego 
wykorzystywania i handlu wodorochlorofluorowęglowodorami poprzez ograniczenie 
wprowadzania do obrotu zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów. Zwłaszcza 
jeżeli zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory są równorzędne z pierwotnymi 
wodorochlorofluorowęglowodorami lub do nich podobne, rozróżnienie substancji 
zregenerowanych i pierwotnych będzie trudne. Przedsiębiorstwa zajmujące się regeneracją 
mają obowiązek posiadania licencji na oczyszczanie ścieków i prowadzą rejestr działalności 
w zkaresie regeneracji. Wprowadzenie dostępnych publicznie rejestrów oraz obowiązku 
prowadzenia przez te przedsiębiorstwa rejestrów będzie stanowić środek zniechęcający do 
nielegalnego handlu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, nie może zostać przyznane na 
okres wykraczający poza dzień 31 grudnia
2019 r.

Wyłączenie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, nie może zostać przyznane na 
okres wykraczający poza dzień 31 grudnia
2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowano, aby ostateczny termin produkcji w Europie 
wodorochlorofluorowęglowodorów na cele wywozu został skrócony (przesunięty z 2025 na 
2020) zgodnie z protokołem montrealskim. Zaproponowano dokonanie przeglądu badań 
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Milieu Ltd i Ecosphere Lda w 2015, jednak Komisja nie przyjęła tej sugestii. Ambitniejsze 
będzie ustalenie tego terminu na wcześniejszy. Również zgodnie z art. 11 ust. 2 i zgodnie ze 
zwolnieniem na zastosowanie wodorochlorofluorowęglowodorów do końca 2014 r., logiczne
jest, że przynajmniej produkcja tych ostatnich powinna zostać zatrzymana.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Zastosowania do celów kwarantanny 

i przed wysyłką oraz stosowanie bromku 
metylu w sytuacjach wyjątkowych

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
5 ust. 1 bromek metylu może być 
wprowadzany do obrotu i stosowany do 
celów kwarantanny i zastosowań przed 
wysyłką do dnia 31 grudnia 2014 r.
Bromek metylu może być jedynie 
stosowany w miejscach zatwierdzonych 
przez właściwy organ danego państwa 
członkowskiego i pod warunkiem, że 
bromek metylu uwolniony z przesyłki jest 
odzyskiwany na poziomie co najmniej [80 
%].
2. Obliczony poziom bromku metylu, 
wprowadzonego do obrotu lub 
zastosowanego do celów własnych przez 
importerów w okresie od dnia l stycznia 
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 
w każdym następnym 12-miesięcznym 
okresie do dnia 31 grudnia 2014 r., nie 
przekracza 210 ton ODP.
W okresie od dnia l stycznia 2010  r. do 
dnia 31 grudnia 2010  r. oraz w każdym 
następnym 12-miesięcznym okresie do 
dnia 31 grudnia 2014 r., każdy importer 
zapewnia, że obliczony poziom bromku 
metylu wprowadzanego przez niego do 
obrotu lub stosowanego  do własnych 
celów kwarantanny i zastosowań przed 
wysyłką nie przekracza 100 %  średniego 
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obliczonego poziomu bromku metylu 
wprowadzonego przez niego do obrotu lub 
zastosowanego  do własnych celów 
kwarantanny i przed wysyłką w latach 
1996, 1997 i 1998. 
3. Bromek metylu wprowadzony do obrotu 
do zastosowań związanych z kwarantanną 
i zastosowań przed wysyłką może być 
stosowany jedynie do tych celów. 
4. Komisja podejmuje środki w celu 
redukcji obliczonego poziomu bromku 
metylu, który importerzy mogą 
wprowadzać do obrotu lub stosować  do 
własnych celów kwarantanny i przed 
wysyłką, przy uwzględnieniu technicznej i 
ekonomicznej dostępności substancji lub 
technologii alternatywnych, w 
szczególności poprzez dostosowywanie 
ilości, o których mowa w ust. 2.
Środki te mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3.
5. W sytuacjach wyjątkowych wywołanych 
przez nieprzewidziane gwałtowne 
rozprzestrzenianie się szczególnych 
szkodników lub chorób, Komisja może 
zezwolić na czasową produkcję, 
wprowadzanie do obrotu i  stosowanie 
bromku metylu, na wniosek  właściwego 
organu  państwa członkowskiego. Takie 
zezwolenie obejmuje okres nie dłuższy niż 
120 dni oraz ilość substancji 
nieprzekraczającą 20 ton metrycznych  i 
określa środki, które należy podjąć celem 
ograniczenia emisji podczas stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Po decyzji Komisji 2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. dotyczącej niewłączenia bromku 
metylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zezwolenie na bromek metylu wygaśnie 
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dnia 18 marca 2009 r. Logiczne byłoby zatem wprowadzenie zakazu stosowania bromku 
metylu również w kontekście niniejszego rozporządzenia. Również w kontekście kwarantanny i 
zastosowań przed wysyłką (QPS) istnieją wystarczające alternatywy, zgodnie z przeglądem 
protokołu montrealskiego z 2004 r. i badaniem Komisji Opcji Technicznych Bromku Metylu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może dokonać  przeglądu 
zastosowań krytycznych wymienionych 
w załączniku VI oraz wprowadzić
stosowne zmiany i przyjąć  ramy czasowe 
na ich wycofanie poprzez określenie dat
końcowych, z uwzględnieniem dostępności 
substancji alternatywnych lub technologii 
możliwych do wprowadzenia z punktu 
widzenia technicznego i ekonomicznego 
oraz akceptowanych ze względu na 
ochronę środowiska i zdrowia.

2. Każdego roku Komisja dokonuje
przeglądu zastosowań krytycznych 
wymienionych w załączniku VI oraz 
wprowadzić  stosowne zmiany i przyjąć
ramy czasowe na ich wycofanie poprzez 
określenie dat końcowych , z 
uwzględnieniem dostępności substancji 
alternatywnych lub technologii możliwych 
do wprowadzenia z punktu widzenia 
technicznego i ekonomicznego oraz 
akceptowanych ze względu na ochronę 
środowiska i zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Halony mają największy potencjał zubożania warstwy ozonowej (a także bardzo wysoki 
potencjał powodowania efektu cieplarnianego). Stosowanie halonów powinno być w związku 
z tym jak najbardziej ograniczone, co zresztą ma na celu juz istniejące rozporządzenie. 
Jednak załącznik VI nie został poddany rewizji do dnia dzisiejszego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przywozu substancji 
kontrolowanych, które nie znajdują się w 
produkcie innym niż pojemnik używany 
do celów transportu lub magazynowania 
tych substancji, a także produktów i 

1. Zakazuje się przywozu substancji 
kontrolowanych, a także produktów i 
urządzeń, innych niż rzeczy osobiste, 
zawierających te substancje lub od nich 
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urządzeń, innych niż rzeczy osobiste, 
zawierających te substancje lub od nich 
uzależnionych.

uzależnionych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieporozumień uproszczono sformułowanie w celu wyjaśnienia, że w artykule 
tym chodzi zarówno o produkt, jak i oddzielne substancje.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) bromku metylu przeznaczonego do 
stosowania w sytuacjach wyjątkowych, o 
których mowa w art. 12 ust. 5, lub – do 
dnia 31 grudnia 2014 r. – do celów 
kwarantanny i zastosowań przed wysyłką, 
o których mowa w art. 12 ust. 1,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku skreślenia art. 12 niniejsza część również powinna zostać skreślona. Zgodnie z 
decyzją Komisji 2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. dotyczącą niewłączenia bromku 
metylu do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG, zezwolenie na bromek metylu wygaśnie z 
dniem 18 marca 2009 r. Logiczne byłoby zatem wprowadzenie zakazu stosowania bromku 
metylu również w kontekście niniejszej dyrektywy. Również w kontekście kwarantanny i 
zastosowań przed wysyłką (QPS) istnieją dostateczne alternatywy, zgodnie z przeglądem z 
2004 r. protokołu montrealskiego i badaniem Komisji Opcji Technicznych Bromku Metylu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się wywozu ze Wspólnoty 1. Zakazuje się wywozu ze Wspólnoty 
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substancji kontrolowanych, które nie 
znajdują się w produkcie innym niż 
pojemnik używany do celów transportu
lub magazynowania tych substancji  lub
produktów i urządzeń, innych niż rzeczy 
osobiste, zawierających wymienione 
substancje lub od nich uzależnionych.

substancji kontrolowanych lub produktów i 
urządzeń, innych niż rzeczy osobiste, 
zawierających wymienione substancje lub 
od nich uzależnionych.

2. Zakazu określonego w ust. 1  nie stosuje 
się do wywozu:

2. Zakazu określonego w ust. 1  nie stosuje 
się do wywozu:

a) substancji kontrolowanych  w celu 
zaspokojenia potrzeb stron,  wynikających 
z zastosowań nieodzownych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ;

a) substancji kontrolowanych  w celu 
zaspokojenia potrzeb stron,  wynikających 
z zastosowań nieodzownych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2;

b) substancji kontrolowanych w celu 
zaspokojenia potrzeb stron, wynikających 
z zastosowań krytycznych, o których 
mowa w art. 13 ust. 1; 
c) substancji kontrolowanych  do 
zastosowań w charakterze substratów ;
d) substancji kontrolowanych do 
zastosowań w charakterze czynników 
ułatwiających procesy chemiczne;
e) produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane  lub od nich
uzależnionych, wyprodukowane zgodnie z 
art. 10 ust. 7  lub przywiezione  zgodnie z 
art. 15 ust. 2 lit. d) i e);

(e) produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane  lub od nich
uzależnionych  , wyprodukowane zgodnie 
z art. 10 ust. 7  lub przywiezione  zgodnie z 
art. 15 ust. 2 lit. e)  ;

f) produktów i urządzeń zawierających 
halon lub od niego uzależnionych  w celu 
zaspokojenia potrzeb wynikających z 
zastosowań krytycznych wymienionych w 
załączniku VII.
g) pierwotnych lub zregenerowanych 
wodorochlorofluorowęglowodorów do 
zastosowań innych niż zniszczenie. 

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 Komisja może, na wniosek właściwego 
organu państwa członkowskiego oraz 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 2, autoryzować wywóz produktów i 
urządzeń zawierających 
wodorochlorofluorowęglowodory w 
przypadku, gdy zostało wykazane, że ze 
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względu na wartość ekonomiczną danego 
towaru i jego przewidywany pozostający 
okres życia zakaz wywozu stanowiłby 
niewspółmierne obciążenie dla eksportera.
4. Wywóz, o którym mowa w ust. 2 lit. a)–
d), odbywa się na podstawie pozwolenia. 
Komisja wydaje przedsiębiorstwom
pozwolenie  na wywóz po sprawdzeniu 
zgodności z art. 20 .

4. Wywóz, o którym mowa w ust. 2,
odbywa się na podstawie pozwolenia. 
Komisja wydaje przedsiębiorstwom
pozwolenie  na wywóz po sprawdzeniu 
zgodności z art. 20 .

5. Wywóz, o którym mowa w ust. 2 lit. e)–
g) i w ust. 3,  odbywa się na podstawie 
pozwolenia  z wyjątkiem wywozu 
następującego po tranzycie lub czasowym 
składowaniu bez przydzielenia innego 
przeznaczenia celnego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 450/2008. 
Komisja wydaje eksporterowi pozwolenie
na wywóz po sprawdzeniu zgodności z 
art.  20.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów etycznych i związanych z ochroną środowiska wywóz substancji zubożających 
warstwę ozonową powinien być w jak największym stopniu ograniczany, w szczególności w 
przypadku halonów i CFC. Istnieje zbyt duże ryzyko, że substancje ze zbyt dużym potencjałem 
niszczenia warstwy ozonowej (oraz poważnie zwiększające efekt cieplarniany) przedostaną 
się do atmosfery.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może udostępnić właściwym 
organom zainteresowanych stron 
przedłożone dane w stopniu, w jakim jest 
to konieczne w poszczególnych 
przypadkach, oraz może:

6. Komisja może udostępnić właściwym 
organom zainteresowanych stron 
przedłożone dane w stopniu, w jakim jest 
to konieczne w poszczególnych 
przypadkach oraz w ciągu 30 dni 
roboczych od otrzymania wniosku:

-a) zatwierdza wniosek o pozwolenie na 
import lub eksport,
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Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie złożonego systemu procedury zgody po uprzednim poinformowaniu, jak 
proponuje się w niniejszym artykule, może spowodować opóźnienia w dostawach a w 
konsekwencji utratę zamówień. Sugeruje się, aby w ramach rozporządzenia określono 
„harmonogram”, aby zagwarantować prowadzenie działalności handlowej bez 
nieuzasadnionych opóźnień. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się produkcji, przywozu, 
wprowadzania do obrotu, stosowania oraz 
wywozu  nowych substancji 
wymienionych w  części A  załącznika II. 
Zakazu nie stosuje się do nowych 
substancji w przypadku gdy są stosowane
jako substraty, do zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych, do 
przywozu w celu czasowego składowania, 
w tym przeładunku, oraz do wywozu 
następującego po tranzycie lub czasowym 
składowaniu bez przydzielenia innego 
przeznaczenia celnego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 450/2008

1. Zakazuje się produkcji, przywozu, 
wprowadzania do obrotu, stosowania oraz 
wywozu  nowych substancji 
wymienionych w  części A  załącznika II. 
Zakazu nie stosuje się do nowych 
substancji w przypadku gdy są stosowane
jako substraty, do zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych, do 
przywozu w celu czasowego składowania, 
w tym przeładunku, oraz do wywozu 
następującego po tranzycie lub czasowym 
składowaniu bez przydzielenia innego 
przeznaczenia celnego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 450/2008

2. Komisja może  włączyć  do części A
załącznika II, substancje, które nie są 
substancjami kontrolowanymi, ale które 
według Zespołu ds. oceny naukowej, przy 
Protokole, posiadają znaczny potencjał 
niszczenia ozonu, oraz może określić
możliwe odstępstwa od ust. 1. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 25 ust. 3. 2037/2000 
(dostosowany)

2. Komisja może  w stosownych 
przypadkach sporządzić wnioski dotyczące 
włączenia  do części A  załącznika II,
substancji, które nie są substancjami 
kontrolowanymi, ale które według Zespołu 
ds. oceny naukowej, przy Protokole, 
posiadają znaczny potencjał niszczenia 
ozonu lub które są produkowane w zbyt 
dużych ilościach, nadmiernie stosowane 
lub emitowane, oraz może określić
możliwe odstępstwa od ust. 1. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 

Adlib Express Watermark



PR\753508PL.doc 25/33 PE415.331v01-00

PL

art. 25 ust. 3.

3. W świetle istotnych informacji 
naukowych Komisja może włączyć do 
części B załącznika II substancje, które nie 
są substancjami kontrolowanymi, ale które 
uznano za posiadające potencjał niszczenia 
ozonu. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3. 
2037/2000 (dostosowany)

3. W świetle istotnych informacji 
naukowych Komisja może włączyć do 
części B załącznika II substancje, które nie 
są substancjami kontrolowanymi, ale które 
uznano za posiadające potencjał niszczenia 
ozonu w wysokości 0,001 lub więcej oraz 
które pozostają w atmosferze dłużej niż 
120 dni. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3. 
2037/2000 (dostosowany)

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp pozwala Komisji na włączenie do załącznika II nowej substancji jedynie w 
oparciu o jej potencjał niszczenia  ozonu. Takie włączenie musi zostać uzasadnione poprzez 
wykazanie innych parametrów niszczących warstwę ozonową, takich jak stosowanie produktu 
i emisje. Istnieje wiele nietrwałych substancji fluorowcowanych, które teoretycznie mają 
potencjał niszczenia ozonu. Jednak wykazano, że substancje nietrwałe, które pozostają w 
atmosferze krócej niż 120 dni nie mogą się przedostać do stratosfery w ilościach, które 
mogłyby mieć znaczny i trwały wpływ na warstwę ozonową.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby kontrole przeprowadzano zgodnie z 
zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie minimalnych kryteriów 
kontroli środowiska naturalnego w 
państwach członkowskich1.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w zakresie przestrzegania
niniejszego rozporządzenia przez 
przedsiębiorstwa, postępując zgodnie z 

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w zakresie przestrzegania 
niniejszego rozporządzenia przez 
przedsiębiorstwa, postępując zgodnie z 
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udokumentowanym podejściem opartym 
na ryzyku, w tym  kontrole w zakresie 
przywozu i wywozu  substancji 
kontrolowanych  oraz produktów i 
urządzeń zawierających takie substancje 
lub od nich uzależnionych. Właściwe 
organy  państw członkowskich 
przeprowadzają dochodzenia, które 
Komisja uzna za niezbędne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

udokumentowanym podejściem opartym 
na ryzyku, w tym  kontrole w zakresie 
przywozu i wywozu  substancji 
kontrolowanych  oraz produktów i 
urządzeń zawierających takie substancje 
lub od nich uzależnionych. Właściwe 
organy  państw członkowskich 
przeprowadzają dochodzenia, które 
Komisja uzna za niezbędne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

1a. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa 
członkowskie mogą również 
przeprowadzać losowe kontrole 
importowanych i eksportowanych 
substancji kontrolowanych.

2. Jeżeli tak uzgodnią Komisja i właściwy 
organ  państwa członkowskiego, na 
terytorium którego mają być 
przeprowadzone dochodzenia, urzędnicy 
Komisji pomagają urzędnikom tego 
organu  podczas wypełniania ich 
obowiązków.

2. Jeżeli tak uzgodnią Komisja i właściwy 
organ  państwa członkowskiego, na 
terytorium którego mają być 
przeprowadzone dochodzenia, urzędnicy 
Komisji pomagają urzędnikom tego 
organu  podczas wypełniania ich 
obowiązków.

3. Wykonując zadania powierzone jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja 
może uzyskiwać wszelkie informacje od 
rządów oraz właściwych organów  państw 
członkowskich, jak również od 
przedsiębiorstw. Występując do 
przedsiębiorstwa o przekazanie informacji, 
w tym samym czasie Komisja przesyła 
kopię żądania do właściwego organu
państwa członkowskiego, na którego 
terytorium mieści się siedziba 
przedsiębiorstwa.

3. Wykonując zadania powierzone jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja 
może uzyskiwać wszelkie informacje od 
rządów oraz właściwych organów  państw 
członkowskich, jak również od 
przedsiębiorstw. Występując do 
przedsiębiorstwa o przekazanie informacji, 
w tym samym czasie Komisja przesyła 
kopię żądania do właściwego organu
państwa członkowskiego, na którego 
terytorium mieści się siedziba 
przedsiębiorstwa.

4. Komisja podejmuje odpowiednie 
działania  mające na celu wspieranie 
należytej wymiany informacji i współpracy 
między organami  krajowymi, jak również 
między organami  krajowymi i Komisją.

4. Komisja podejmuje odpowiednie 
działania  mające na celu wspieranie 
należytej wymiany informacji i współpracy 
między organami  krajowymi, jak również 
między organami  krajowymi i Komisją.

Komisja podejmuje odpowiednie kroki
w celu ochrony poufności informacji 
otrzymanych na podstawie niniejszego 
artykułu.

Komisja podejmuje odpowiednie kroki
w celu ochrony poufności informacji 
otrzymanych na podstawie niniejszego 
artykułu.

4a. Każde państwo członkowskie może na 
wniosek innego państwa członkowskiego 
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podjąć interwencję przeciwko osobom 
podejrzewanym o udział w nielegalnej 
wysyłce substancji kontrolowanych i które 
przebywają na terytorium tego państwa 
członkowskiego.
_______
1 Dz.U. L 118 z 4.4.01, s.41-46

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby zalecenie 2001/331/WE było przestrzegane jeśli chodzi o kontrole. Państwa 
członkowskie powinny współpracować oraz przeprowadzać kontrole losowe. Rzeczywiste 
powodzenie rozporządzenia zależy od właściwych kontroli.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Część A: Substancje ograniczone na mocy art. 24 ust. 1

Substancja Potencjał niszczenia 
ozonu

CBr2 F2 Dibromodifluorometan (halon-1202) 1,25

Część B: Substancje podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu na mocy art. 26
Substancja Potencjał niszczenia 

ozonu
C3H7Br 1-bromopropan (bromek n-propylu) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromoetan (bromek etylu) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorojodometan (jodek trifluorometylu) 0,01 – 0,02

Poprawka

Część A: Substancje ograniczone na mocy art. 24 ust. 1

Substancja Potencjał niszczenia 
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ozonu

CBr2 F2 Dibromodifluorometan (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-bromopropan (bromek n-propylu) 0,02 – 0,10

Część B: Substancje podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu na mocy art. 26
Substancja Potencjał niszczenia 

ozonu
C2H5Br Bromoetan (bromek etylu) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorojodometan (jodek trifluorometylu) 0,01 – 0,02

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ozonu dokonana przez UNEP/WMO w 2006 r. wykazała, że „rola bardzo nietrwałych 
substancji w procesie niszczenia ozonu jest większa, niż wcześniej przewidywano.” Obecnie 
uważa się, że bardzo nietrwałe substancje fluorowcowane, takie jak bromek n-propylu (n-PB), 
który jest prawie wyłącznie antropogeniczny, w znaczny sposób przyczyniają się do 
całkowitego bromu stratosferycznego, a zatem wywierają niekorzystny wpływ na ozon 
stratosferyczny ze względu na ich wysoką produkcję. We wniosku Komisji n-PB był 
umieszczony w części B załącznika II (substancje podlegające obowiązkowi 
sprawozdawczemu), ale powinien on zostać umieszczony w części A tego załącznika 
(substancje, których stosowanie podlega ograniczeniu).
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UZASADNIENIE

Wstęp

Atmosfera jest zbudowana w taki sposób, że chronią nas dwie różne warstwy. Niższa część 
atmosfery (troposfera) zawiera korzystną, znaczną ilość dwutlenku węgla, który zatrzymuje 
ciepło słoneczne (jednak zwiększone stężenie CO2 powoduje nasilenie efektu cieplarnianego, 
którego możliwym skutkiem są zmiany klimatu). Drugą warstwą jest warstwa ozonu w 
stratosferze, która chroni życie na Ziemi przed szkodliwym wpływem słonecznego 
promieniowania ultrafioletowego. Niniejsze rozporządzenie ma przede wszystkim na celu 
ochronę warstwy ozonowej w stratosferze, ale przyczynia się również do zapobiegania 
zmianom klimatu, ponieważ zakazane substancje mają nie tylko znaczny potencjał zubażania 
warstwy ozonowej (ODP), lecz również potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku naukowcy zaobserwowali znaczny spadek 
stężenia ozonu w stratosferze nad Antarktyką, co stało się powszechnie znane jako „dziura 
ozonowa”. W szczytowym okresie – wiosną pod koniec lat 90-tych XX wieku – dziura 
ozonowa była największa wokół biegunów, chociaż stężenie ozonu w innych miejscach 
również znacząco zmalało. Wzrost promieniowania UV wywiera niekorzystny wpływ na 
zdrowie ludzi, np. poprzez zwiększenie zachorowań na nowotwory skóry i zaćmę, oraz na 
ekosystemy.

Już w 1987 r. rządy państw uzgodniły protokół montrealski w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, rozpoczynając tym samym wycofywanie substancji 
zubożających warstwę ozonową (ang. ozone-depleting substances - ODS) we wszystkich 
krajach będących sygnatariuszami, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Substancjami, 
które w największym stopniu zubażają warstwę ozonową są chlorofluorowęglowodory, 
halony, fluorowęglowodory i bromek metylu. W 2007 r. strony protokołu (w tym Wspólnota 
Europejska) obchodziły 20-tą rocznicę jego podpisania. Uznano go wtedy za jedno z 
najbardziej pomyślnych międzynarodowych porozumień w zakresie środowiska. Do tego 
czasu wszystkie 191 stron osiągnęło 95% spadek zużycia ODS w porównaniu z poziomami 
bazowymi. Największy spadek (99,2 %) osiągnięto w krajach uprzemysłowionych, zaś w 
krajach rozwijających się był on nieco mniejszy (80 %).

W najnowszym sprawozdaniu z 2007 r. Zespół ds. oceny naukowej utworzony na mocy 
protokołu montrealskiego potwierdził, że warstwa ozonowa powoli regeneruje się dzięki 
środkom kontrolnym wprowadzonym na mocy protokołu, chociaż następuje to 10-15 lat 
później, niż przewidywano w sprawozdaniu z 2002 r. Średni poziom stężenia ozonu oraz 
poziom stężenia ozonu w rejonie Arktyki powinien ulec regeneracji do 2050 r., zaś w rejonie 
Antarktyki między 2060 a 2075 r.

Według UNEP kontrole wprowadzone na mocy protokołu montrealskiego pozwolą na 
uniknięcie milionów śmiertelnych oraz dziesiątek milionów uleczalnych zachorowań na 
nowotwory skóry oraz na zaćmę na całym świecie. Ponadto kontrole te przyczynią się do 
uniknięcia emisji gazów cieplarnianych odpowiadających ponad 100 mld ton CO2 w latach 
1990-2010.
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Do roku 2010 emisje ODS wyniosą poniżej 5% przewidywanej światowej emisji CO2 w 
porównaniu z prawie 50% w 1990 r. W sprawozdaniu z 2007 r. Zespół ds. oceny naukowej 
protokołu montrealskiego ostrzegał strony, że pomimo osiągniętych sukcesów, aby dotrzymać 
nowo zaplanowanego harmonogramu odbudowy warstwy ozonowej, należy zachować 
czujność oraz uwzględnić pozostałe czynniki niepewności, dotyczące w szczególności 
skutków zmian klimatu. 

Wniosek Komisji

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
(„rozporządzenie”) jest głównym instrumentem Wspólnot Europejskich służącym wdrożeniu 
protokołu montrealskiego. Przekształcony wniosek zasadniczo utrzymuje zakres istniejącego 
rozporządzenia. Proponowane rozporządzenie miałoby zastosowanie do substancji 
wymienionych w załączniku I i II. Załącznik II przewiduje elastyczność w zakresie 
ustanowienia określonych środków monitorowania w przypadku substancji, co do których 
stwierdzono, że posiadają potencjał zubażania warstwy ozonowej, lub środków kontroli w 
przypadku, gdy ten potencjał jest znaczący.

Struktura wniosku jest podobna do struktury rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, ale dodano 
nowy rozdział dotyczący odstępstw od zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu i 
stosowania, które pierwotnie były rozłożone na różne przepisy dotyczące harmonogramu 
wycofywania substancji i produktów kontrolowanych. Zmiana ta zwiększa czytelność tekstu, 
ułatwiając tym samym stosowanie przepisów.

Głównymi celami przeglądu są: (1) uproszczenie i przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 
2037/2000 przy jednoczesnym zmniejszeniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, 
zgodnie ze zobowiązaniem Komisji dotyczącym lepszego stanowienia prawa; (2) zapewnienie 
przestrzegania protokołu montrealskiego w wersji zmienionej z 2007 r. oraz (3) zadbanie o to, 
żeby podjęte zostały przyszłe kluczowe wyzwania w celu zapewnienia szybkiej odbudowy 
warstwy ozonowej i uniknięcia niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i ekosystemy.

Główne wyzwania to:

1. Uwalnianie ODS / gazów cieplarnianych uwięzionych w produktach do atmosfery –
Jako że protokół koncentrował się na zakazie produkcji ODS, znaczne ilości ODS są w 
dalszym ciągu zmagazynowane lub uwięzione w produktach i urządzeniach (np. w 
piankach izolacyjnych, czynnikach chłodniczych i systemach klimatyzacji). Szacunkowe 
obliczenia wskazują, że do roku 2015 na całym świecie w ten sposób uwięzionych będzie 
2 mln ton substancji ODP lub 13,4 mld ton równoważnika CO2 – stąd potrzeba dalszych 
działań. W 2010 r. ODS zawarte w produktach w UE mogłyby wynieść około 700 000 ton 
ODP co odpowiada 5 mld ton CO2, chociaż obecne szacunki w tym zakresie są w dużej 
mierze niepewne. Podstawa prawna dla niszczenia substancji kontrolowanych została 
określona w art. 22 wniosku Komisji. Należy dołożyć starań, aby postanowienia te 
obowiązywały i że były stosowane w praktyce.

2. Wyłączone zastosowania ODS – Protokół przewiduje pewien stopień elastyczności w 
stosowaniu kontrolowanych ODS, np. jeżeli dla niektórych zastosowań nie istnieją jeszcze 
alternatywy możliwe do wprowadzenia pod względem technicznym lub ekonomicznym, 
np. w przypadku stosowania bromku metylu do celów kwarantanny i zastosowań przed 
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wysyłką lub w charakterze substratów (art. 12). Zgodnie z ostatnią decyzją Komisji 
(2008/753/WE) dotyczącą niewłączania bromku metylu do załącznika I dyrektywy Rady 
91/414/EWG (dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin) powinno się 
wprowadzić bezpośredni zakaz stosowania bromku metylu. Stosowanie halonów jest 
jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ mają one największy potencjał zubożania warstwy 
ozonowej oraz poważnie zwiększają efekt cieplarniany. Stosowanie halonów powinno być 
w związku z tym jak najbardziej ograniczone, co zresztą ma na celu juz istniejące 
rozporządzenie. Jednak do tej pory nie dokonano rewizji załącznika VI. Jest niezwykle 
istotne, aby przeprowadzić wspomnianą rewizję w najbliższej przyszłości (patrz art. 13 
wniosku Komisji).  Ponieważ dostępne są obecnie substancje alternatywne, mogące 
zastąpić halony w zastosowaniach przeciwpożarowych, można ustalić ostateczne terminy 
dla istniejących zastosowań. Zgodnie z art. 11 proponuje się skrócenie (z 2025 na 2020) 
ostatecznego terminu produkcji w Europie wodorochlorofluorowęglowodorów na cele 
wywozu zgodnie z protokołem montrealskim. Zaproponowano dokonanie przeglądu badań 
Milieu Ltd i Ecosphere Lda w 2015, jednak Komisja nie przyjęła tej sugestii. Ambitniejsze 
byłoby ustalenie wcześniejszego terminu.

3. Nowe ODS – Nowe dowody naukowe wykazały, że ODP niektórych substancji 
chemicznych, niekontrolowanych obecnie na mocy protokołu, jest znacznie wyższy, a ich 
wprowadzanie do obrotu gwałtownie rośnie. Ocena ozonu dokonana przez UNEP/WMO w 
2006 r. wykazała, że „rola bardzo nietrwałych substancji w procesie niszczenia ozonu jest 
większa, niż wcześniej przewidywano.” Obecnie uważa się, że bardzo nietrwałe substancje 
fluorowcowane, takie jak bromek n-propylu (n-PB), który jest prawie wyłącznie 
antropogeniczny, w znaczny sposób przyczyniają się do całkowitego bromu 
stratosferycznego, a zatem wywierają niekorzystny wpływ na ozon stratosferyczny. We 
wniosku Komisji n-PB był umieszczony w części B załącznika II (substancje podlegające 
obowiązkowi sprawozdawczemu), ale powinien on zostać umieszczony w części A tego 
załącznika (substancje, których stosowanie podlega ograniczeniu).

Inną kwestią jest zakaz wywozu określony w art. 17. Jest niezwykle istotne, aby obniżyć ilość 
odstępstw od zakazu wywozu. Wiele odstępstw trudno będzie kontrolować i utrzymać w 
praktyce. Ze względów etycznych i związanych z ochroną środowiska eksport substancji 
zubożających warstwę ozonową powinien być w jak największym stopniu ograniczany, w 
szczególności w przypadku halonów i wodorochlorofluorowęglowodorów. Istnieje zbyt duże 
ryzyko, że substancje ze zbyt dużym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (oraz 
poważnie pogłębiające efekt cieplarniany) mogą przedostać się do atmosfery.

Jeśli chodzi o inspekcje, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kontroli środowiska niezbędna 
będzie silniejsza struktura pozwalająca na osiągnięcie rzeczywistego ograniczenia ODS oraz 
zwiększenia grubości warstwy ozonowej. 

Proponowane w niniejszym sprawozdaniu poprawki mają na celu poprawę rozporządzenia w 
kontekście wymienionych wyżej wyzwań. W ten sposób polityka UE może stać się 
ambitniejsza, a Unia może odegrać wiodącą rolę na świecie. Zapewni nam to skuteczniejszą 
ochronę przed szkodliwym działaniem nadmiernego promieniowania ultrafioletowego oraz 
zredukuje efekt cieplarniany/zmiany klimatu.
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