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Poprawka 26
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Utrzymująca się na obecnych 
poziomach emisja substancji zubożających 
warstwę ozonową w dalszym ciągu 
wywołuje znaczące szkody w warstwie 
ozonowej. Zubożenie ozonu na półkuli 
południowej osiągnęło bezprecedensowy 
poziom w roku 1998. Podczas trzech z 
czterech ostatnich wiosen poważne 
zubożenie ozonu zostało wykryte w rejonie 
Arktyki. Istnieją jasne dowody na 
zmniejszenie negatywnego wpływu 
substancji zubożających warstwę ozonową 
na atmosferę i obserwuje się pewne 
wczesne oznaki odbudowy ozonu w 
stratosferze. Niemniej jednak odbudowa 
warstwy ozonowej do poziomu sprzed 
1980 r. nie nastąpi przed połową XXI 
wieku. Dlatego  zwiększone
promieniowanie UV-B wynikające ze 
zubożenia ozonu , nadal stanowi  poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. 
Dlatego istnieje potrzeba podjęcia dalszych 
efektywnych środków mających na celu 
ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska 
przed niekorzystnym wpływem 
spowodowanym takimi emisjami oraz 
uniknięcie ryzyka dalszego opóźnienia 
odbudowy warstwy ozonowej .

(2) Utrzymująca się na obecnych 
poziomach emisja substancji zubożających 
warstwę ozonową w dalszym ciągu 
wywołuje znaczące szkody w warstwie 
ozonowej. Zubożenie ozonu na półkuli 
południowej osiągnęło bezprecedensowy 
poziom w roku 1998. Podczas trzech z 
czterech ostatnich wiosen poważne 
zubożenie ozonu zostało wykryte w rejonie 
Arktyki. Istnieją jasne dowody na 
zmniejszenie negatywnego wpływu 
substancji zubożających warstwę ozonową 
na atmosferę i obserwuje się pewne 
wczesne oznaki odbudowy ozonu w 
stratosferze. Niemniej jednak odbudowa 
warstwy ozonowej do poziomu sprzed 
1980 r. nie nastąpi przed połową XXI 
wieku. Dlatego  zwiększone
promieniowanie UV-B wynikające ze 
zubożenia ozonu nadal stanowi  poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
Jednocześnie substancje te posiadają duży 
potencjał wpływania na globalne 
ocieplenie i są czynnikami 
przyczyniającymi się do wzrostu 
temperatury Ziemi. Dlatego istnieje 
potrzeba podjęcia dalszych efektywnych 
środków mających na celu ochronę 
zdrowia ludzkiego i środowiska przed 
niekorzystnym wpływem spowodowanym 
takimi emisjami oraz uniknięcie ryzyka 
dalszego opóźnienia odbudowy warstwy 
ozonowej .

Or. el

Uzasadnienie

Substancje te, poza właściwościami chemicznymi, które powodują zubożenie warstwy 
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ozonowej, posiadają również duży potencjał wpływania na globalne ocieplenie, przez co 
mogą powodować wzrost temperatury Ziemi.

Poprawka 27
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Wiele substancji zubożających 
warstwę ozonową (ODS) jest gazami 
cieplarnianymi, ale nie są one 
kontrolowane na mocy Ramowej 
konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu 
oraz Protokołu z Kioto, przy założeniu że 
protokół montrealski spowoduje 
stopniowe wycofanie substancji 
zubożających warstwę ozonową. Pomimo 
postępów poczynionych w ramach 
protokołu nadal należy zakończyć 
stopniowe wycofywanie ODS w Unii 
Europejskiej i w skali światowej. Należało 
by zatem zmniejszyć dominimum i 
wyeliminować produkcję oraz stosowanie 
ODS, jeżeli dostępne są środki 
alternatywne możliwe do wprowadzenia z 
technicznego punktu widzenia.

Or. en

Poprawka 28
Johannes Blokland

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, 

(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, 
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wodorobromofluorowęglowodorów , 
bromochlorometanu i bromku metylu 
zostały  wyeliminowane. 

wodorobromofluorowęglowodorów , 
bromochlorometanu i bromku metylu 
zostały  wyeliminowane, a produkcja i 
wprowadzanie do obrotu tych substancji 
oraz produktów i urządzeń zawierających 
te substancje zostały w związku z tym 
zakazane. Również stosownym jest 
stopniowe zakazywanie stosowania tych 
substancji oraz produktów i urządzeń je 
zawierających.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 1.

Jednym z największych zagrożeń dla warstwy ozonowej są już wyprodukowane substancje, 
które ją zubożają. W celu ograniczenia efektu zubożania warstwy ozonowej (a w rezultacie 
efektu cieplarnianego) ważne jest możliwie największe ograniczenie zastosowania 
wspomnianych substancji zubożających warstwę ozonową. 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.

Poprawka 29
Satu Hassi

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.  
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.

(11) W świetle rozporządzenia 2032/2003, 
w którym zakazano stosowania bromku 
metylu jako biocydu do dnia 1 września 
2006 r., oraz decyzji Komisji nr 
2008/753/WE, w której zakazano 
stosowania bromku metylu jako środka 
ochrony roślin do dnia 18 marca 2010 r., 
należy również zakazać stosowania 
bromku metylu do celów kwarantanny 
i zastosowań przed wysyłką do dnia 18 
marca 2010 r.

Or. en
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Uzasadnienie

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 and others. 10 years ago several Member States successfully banned the use 
of QPS treatments because alternatives are available- their long-standing experience has 
demonstrated that a ban is feasible. Furthermore, following Commission Decision 
2008/753/EC the authorisation of methyl bromide as a plant protection product will be 
withdrawn by 18 March 2009, and remaining supplies cannot be used after 18 March 2010. 
This means methyl bromide cannot be used for QPS after 18 March 2010 – it would be 
illegal.

Poprawka 30
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych i dyrektywa 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych nakładają 
wymóg etykietowania substancji 
sklasyfikowanych jako substancje 
zubożające warstwę ozonową. Ponieważ 
substancje zubożające warstwę ozonową 
produkowane do zastosowań w charakterze 
substratów mogą być dopuszczane do 
swobodnego obrotu we Wspólnocie, należy 
je odróżniać od tych substancji 
produkowanych do innych zastosowań, tak 
aby uniknąć przekierowywania substratów 
do innych zastosowań kontrolowanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto, 
aby poinformować użytkowników 

(18) Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych i dyrektywa 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych nakładają 
wymóg etykietowania substancji 
sklasyfikowanych jako substancje 
zubożające warstwę ozonową. Ponieważ 
substancje zubożające warstwę ozonową 
produkowane do zastosowań w charakterze 
substratów, a także do zastosowań 
laboratoryjnych, analitycznych i 
zastosowań jako czynniki ułatwiające 
procesy chemiczne mogą być dopuszczane 
do swobodnego obrotu we Wspólnocie, 
należy je odróżniać od tych substancji 
produkowanych do innych zastosowań, tak 
aby uniknąć przekierowywania substratów 
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końcowych i ułatwić egzekwowanie 
rozporządzenia, również produkty i 
urządzenia zawierające takie substancje lub 
od nich uzależnione powinny być w ten 
sposób etykietowane podczas obsługi
technicznej i naprawy.

do innych zastosowań kontrolowanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto, 
aby poinformować użytkowników 
końcowych i ułatwić egzekwowanie 
rozporządzenia, również produkty i 
urządzenia zawierające takie substancje lub 
od nich uzależnione powinny być w ten 
sposób etykietowane podczas obsługi 
technicznej i naprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie, że substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w 
charakterze substratów (art. 7) stosuje się w innych celach, dotyczy również zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych (art.10) oraz zastosowań jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne (art. 8). Logiczne jest zatem, aby te wymogi dotyczące etykietowania mały również 
zastosowanie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych oraz zastosowań jako czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne. Poprawiłoby to sytuację w kwestii zapobiegania 
nielegalnemu handlowi.

Poprawka 31
Gyula Hegyi

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. Wyniki inspekcji są 
publikowane w Internecie.

Or. hu

Uzasadnienie

Obywatele powinni móc poznać wyniki inspekcji.
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Poprawka 32
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do: określania wzoru i 
treści etykiet dla substancji 
kontrolowanych do zastosowań w 
charakterze substratów; do wprowadzania 
zmian do załącznika III dotyczącego 
procesów, w których substancje 
kontrolowane mogą być stosowane w 
charakterze czynników ułatwiających 
procesy chemiczne; do przyjmowania 
środków mających na celu ograniczenie
wprowadzania do obrotu i stosowania 
bromku metylu do celów kwarantanny i 
zastosowań przed wysyłką; do 
wprowadzania zmian do załącznika VI 
dotyczącego krytycznych zastosowań 
halonów; do przyjmowania dodatkowych 
środków w zakresie monitorowania i 
kontroli handlu; do przyjmowania 
wymogów dotyczących produktów 
wytwarzanych przy użyciu substancji 
kontrolowanych w krajach niebędących 
stronami Protokołu; do wprowadzania 
zmian do załącznika VII dotyczącego 
technik niszczenia; do ustanowienia 
wykazu produktów i urządzeń, w 
przypadku których obowiązkowe jest 
odzyskiwanie substancji kontrolowanych i 
ich niszczenie; do przyjmowania 
minimalnych wymogów w zakresie 
kwalifikacji personelu; do ustanowienia 
wymogów w celu zapobiegania emisjom i 
wyciekom substancji kontrolowanych; do 
włączania nowych substancji do załącznika 
II oraz do wprowadzania zmian do 
wymagań w zakresie sprawozdawczości 
dla państw członkowskich i 
przedsiębiorstw. Ponieważ środki te mają 
zakres generalny i mają na celu zmianę 

(25) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do: określania wzoru i 
treści etykiet dla substancji 
kontrolowanych do zastosowań w 
charakterze substratów, a także do 
zastosowań laboratoryjnych, 
analitycznych i zastosowań jako czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne; do 
wprowadzania zmian do załącznika III 
dotyczącego procesów, w których 
substancje kontrolowane mogą być 
stosowane w charakterze czynników 
ułatwiających procesy chemiczne; do 
wprowadzania zmian do załącznika VI 
dotyczącego krytycznych zastosowań 
halonów; do przyjmowania dodatkowych 
środków w zakresie monitorowania i 
kontroli handlu; do przyjmowania 
wymogów dotyczących produktów 
wytwarzanych przy użyciu substancji 
kontrolowanych w krajach niebędących 
stronami Protokołu; do wprowadzania 
zmian do załącznika VII dotyczącego 
technik niszczenia; do ustanowienia 
wykazu produktów i urządzeń, w 
przypadku których obowiązkowe jest 
odzyskiwanie substancji kontrolowanych i 
ich niszczenie; do przyjmowania 
minimalnych wymogów w zakresie 
kwalifikacji personelu; do ustanowienia 
wymogów w celu zapobiegania emisjom i 
wyciekom substancji kontrolowanych; do 
włączania nowych substancji do załącznika 
II oraz do wprowadzania zmian do 
wymagań w zakresie sprawozdawczości 
dla państw członkowskich i 
przedsiębiorstw. Ponieważ środki te mają 
zakres generalny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
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elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie go o nowe elementy inne niż 
istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie go o nowe elementy inne niż 
istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie, że substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w 
charakterze substratów (art. 7) stosuje się w innych celach, dotyczy również zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych (art.10) oraz zastosowań jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne (art. 8). Logiczne jest zatem, aby te wymogi dotyczące etykietowania miały również 
zastosowanie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych oraz zastosowań jako czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne. Poprawiłoby to sytuację w kwestii zapobiegania 
nielegalnemu handlowi.

W wyniku skreślenia art. 12 część dotycząca bromku metylu również powinna zostać 
skreślona.

Poprawka 33
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do: określania wzoru i 
treści etykiet dla substancji 
kontrolowanych do zastosowań w 
charakterze substratów; do wprowadzania 
zmian do załącznika III dotyczącego 
procesów, w których substancje 
kontrolowane mogą być stosowane w 
charakterze czynników ułatwiających 
procesy chemiczne; do przyjmowania 
środków mających na celu ograniczenie 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
bromku metylu do celów kwarantanny i
zastosowań przed wysyłką; do 
wprowadzania zmian do załącznika VI 
dotyczącego krytycznych zastosowań 

(25) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do: określania wzoru i 
treści etykiet dla substancji 
kontrolowanych do zastosowań w 
charakterze substratów; do wprowadzania 
zmian do załącznika III dotyczącego 
procesów, w których substancje 
kontrolowane mogą być stosowane w
charakterze czynników ułatwiających 
procesy chemiczne; do przyjmowania 
środków mających na celu ograniczenie 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
bromku metylu w przypadku zastosowań
nadzwyczajnych; do wprowadzania zmian 
do załącznika VI dotyczącego krytycznych 
zastosowań halonów; do przyjmowania 
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halonów; do przyjmowania dodatkowych 
środków w zakresie monitorowania i 
kontroli handlu; do przyjmowania 
wymogów dotyczących produktów 
wytwarzanych przy użyciu substancji 
kontrolowanych w krajach niebędących 
stronami Protokołu; do wprowadzania 
zmian do załącznika VII dotyczącego 
technik niszczenia; do ustanowienia 
wykazu produktów i urządzeń, w 
przypadku których obowiązkowe jest 
odzyskiwanie substancji kontrolowanych i 
ich niszczenie; do przyjmowania 
minimalnych wymogów w zakresie 
kwalifikacji personelu; do ustanowienia 
wymogów w celu zapobiegania emisjom i 
wyciekom substancji kontrolowanych; do 
włączania nowych substancji do załącznika 
II oraz do wprowadzania zmian do 
wymagań w zakresie sprawozdawczości 
dla państw członkowskich i 
przedsiębiorstw. Ponieważ środki te mają 
zakres generalny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie go o nowe elementy inne niż 
istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

dodatkowych środków w zakresie 
monitorowania i kontroli handlu; do 
przyjmowania wymogów dotyczących 
produktów wytwarzanych przy użyciu 
substancji kontrolowanych w krajach 
niebędących stronami Protokołu; do 
wprowadzania zmian do załącznika VII 
dotyczącego technik niszczenia; do 
ustanowienia wykazu produktów i 
urządzeń, w przypadku których 
obowiązkowe jest odzyskiwanie substancji 
kontrolowanych i ich niszczenie; do 
przyjmowania minimalnych wymogów w 
zakresie kwalifikacji personelu; do 
ustanowienia wymogów w celu 
zapobiegania emisjom i wyciekom 
substancji kontrolowanych; do włączania 
nowych substancji do załącznika II oraz do 
wprowadzania zmian do wymagań w 
zakresie sprawozdawczości dla państw 
członkowskich i przedsiębiorstw. 
Ponieważ środki te mają zakres generalny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia, między 
innymi poprzez uzupełnienie go o nowe 
elementy inne niż istotne, środki te muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Komisji 2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. dotyczącą niewłączenia 
bromku metylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zezwolenie na bromek metylu jako 
środek ochrony roślin wygaśnie dnia 18 marca 2009 r. Logiczne byłoby zatem wprowadzenie 
zakazu stosowania bromku metylu w takich celach również w kontekście niniejszego 
rozporządzenia. Istnieją wystarczające alternatywy zwykłego stosowania bromku metylu do 
celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką.



AM\755512PL.doc 11/66 PE416.362v01-00

PL

Poprawka 34
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów1 i dyrektywa 
Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 
r. w sprawie odpadów niebezpiecznych 
przewidują środki w zakresie niszczenia 
substancji kontrolowanych. Zgodnie z 
Protokołem jedynie technologie 
zatwierdzone przez strony mogą być 
stosowane do celów niszczenia substancji 
kontrolowanych. Odnośne decyzje podjęte 
przez strony powinny zostać zatem 
włączone do niniejszego rozporządzenia.

(26) Znaczne ilości ODS są nadal 
przechowywane lub gromadzone w 
produktach i urządzeniach (np. w 
piankach izolacyjnych, czynnikach 
chłodniczych i systemach klimatyzacji). 
Należy stworzyć ramy prawne niszczenia 
substancji kontrolowanych. Dyrektywa
2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów i uchylająca pewne dyrektywy1

oraz dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 
12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych przewidują środki w 
zakresie niszczenia substancji 
kontrolowanych. Decyzja nr 
1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
ustanawiająca szósty program działań 
Wspólnoty w zakresie środowiska 
naturalnego przewiduje w art. 8 ust. 2 pkt 
(iv) opracowanie dyrektywy w sprawie 
odpadów budowlanych i odpadów z 
rozbiórki, co ma zasadnicze znaczenie w 
przypadku niszczenia ODS w piankach 
izolacyjnych. Zgodnie z Protokołem 
jedynie technologie zatwierdzone przez 
strony mogą być stosowane do celów 
niszczenia substancji kontrolowanych. 
Odnośne decyzje podjęte przez strony 
powinny zostać zatem włączone do 
niniejszego rozporządzenia.

1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9. 1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Szósty program działań Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego przewiduje 
opracowanie dyrektywy w sprawie odpadów budowlanych i odpadów z rozbiórki. Przyjęcie 
tej dyrektywy jest istotne z punktu widzenia niszczenia ODS w piankach izolacyjnych (a jest 
ich ogromna ilość). Dotychczas WE nie opublikowała niczego. W rezolucji w sprawie 
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strategii tematycznej poświęconej odpadom z dnia 13 lutego 2007 r. (A6/438/2006) PE 
wezwał do tego Komisję.

Poprawka 35
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisja powinna być uprawniona do 
sporządzenia wykazu produktów i 
urządzeń, w przypadku których odzysk 
substancji kontrolowanych lub ich 
niszczenie bez wcześniejszego odzysku 
należy uważać za osiągalne z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, a zatem 
za obowiązkowe.

(27) Komisja powinna być uprawniona do 
sporządzenia wykazu produktów i 
urządzeń, w przypadku których odzysk 
substancji kontrolowanych lub ich 
niszczenie bez wcześniejszego odzysku 
należy uważać za osiągalne z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, a zatem 
za obowiązkowe. Komisja powinna 
również przyjąć plan działania 
przewidujący środki zachęcające do 
wycofywania substancji, o których mowa, 
i zastępowania ich bezpieczniejszymi 
zamiennikami.

Or. el

Uzasadnienie

Pamiętając o coraz pilniejszej potrzebie jak najszybszego odzyskiwania i eliminowania tych 
substancji, korzystne byłoby, gdyby Komisja sporządziła plan działania zachęcający 
użytkowników i producentów do jak najszybszego wycofania i zastąpienia tych substancji.

Poprawka 36
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji kontrolowanych, nowych 
substancji oraz  produktów i urządzeń 
zawierających substancje kontrolowane lub 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji kontrolowanych, nowych 
substancji o udowodnionym potencjale w 
zakresie zubożania warstwy ozonowej 
(ODP), oraz produktów i urządzeń 
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od nich uzależnionych. zawierających substancje kontrolowane lub 
od nich uzależnionych, lub też nowych 
substancji o udowodnionym ODP.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu przejrzystości.

Poprawka 37
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do  nieznacznych ilości substancji , o 
której mowa w ust. 1, zawartej w 
produkcie lub substancji i  pochodzącej z 
niezamierzonego lub przypadkowego 
wytworzenia podczas procesu 
produkcyjnego, z nieprzereagowanych 
substratów lub z zastosowania  jej jako 
czynnika ułatwiającego procesy 
chemiczne, obecnej w substancjach 
chemicznych w postaci śladowego 
zanieczyszczenia lub emitowanej podczas 
wytwarzania bądź transportowania 
produktu.

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do  nieznacznych ilości substancji, o 
której mowa w ust. 1, zawartej w 
produkcie lub substancji i  pochodzącej z 
niezamierzonego lub przypadkowego 
wytworzenia podczas procesu 
produkcyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

The text of regulation 2037/2000 needs to be updated to minimise the activities that are 
excluded from the scope of the regulation.  The commas in paragraph 2 are ambiguous, 
implying that ‘insignificant’ might not apply to the full list of items.  Potentially this text could 
allow uncontrolled emissions of ODS during ‘product manufacture’ (e.g. foam manufacture) 
or ‘handling’ of ODS.  The text of the recast regulation needs to be clearer, without 
ambiguity. Derogations for feedstock, process agents etc. are described in later Articles of the 
Regulation, so Article 1 should not potentially exclude these items from the scope of the 
Regulation.



PE416.362v01-00 14/66 AM\755512PL.doc

PL

Poprawka 38
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „produkcja” oznacza ilość 
wyprodukowanych substancji 
kontrolowanych, w tym ilość 
wyprodukowaną jako produkt uboczny,
pomniejszoną o ilość substancji 
poddanych zniszczeniu przy pomocy 
technologii zatwierdzonych przez strony. 
Produkcja nie obejmuje ilości substancji 
odzyskanych, poddanych recyklingowi
lub zregenerowanych,

(10) „produkcja” oznacza ilość 
wyprodukowanych substancji 
kontrolowanych, w tym ilość 
wyprodukowaną jako produkt uboczny,

Or. en

Uzasadnienie

Regulation 2037/2000 used the Protocol’s traditional definition of production, which 
deducted destruction when calculating ‘production’ levels.  This is no longer appropriate 
because most production  of ozone depleting substances has ceased and it is necessary to 
close loopholes that would allow new or continued production. The definition needs to 
exclude destruction. Otherwise companies will be entitled to continue to produce ozone 
depleting substances legitimately if they destroy some.  This will not lead to phase-out.

Poprawka 39
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „produkcja” oznacza ilość 
wyprodukowanych substancji 
kontrolowanych, w tym ilość 
wyprodukowaną jako produkt uboczny,
pomniejszoną o ilość substancji poddanych 
zniszczeniu przy pomocy technologii 
zatwierdzonych przez strony. Produkcja 
nie obejmuje ilości substancji 
odzyskanych, poddanych recyklingowi  lub 

(10) „produkcja” oznacza ilość 
wyprodukowanych substancji 
kontrolowanych, w tym ilość 
wyprodukowaną jako produkt uboczny,
pomniejszoną o ilość substancji poddanych 
zniszczeniu przy pomocy technologii 
zatwierdzonych przez strony oraz 
pomniejszoną o całkowitą ilość substancji 
użytych jako substraty lub czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne 
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zregenerowanych, w wytwarzaniu innych chemikaliów.
Produkcja nie obejmuje ilości substancji 
odzyskanych, poddanych recyklingowi  lub 
zregenerowanych,

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja obejmuje produkcję substancji do zastosowania  jako substraty i 
czynniki ułatwiające procesy chemiczne wyłączonych z protokołu montrealskiego. Jednak 
kontrola produkcji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), nadal odnosi się do obliczonego 
poziomu produkcji z roku 1997. Fakt, że zmieniono definicję, tak aby obejmowała substraty, 
ale nie zmieniono brzmienia tekstu dotyczącego poziomu produkcji, daje niewłaściwy 
obliczony poziom produkcji. Proponuje się przywrócenie definicji z rozporządzenia 
2037/2000.

Poprawka 40
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „potencjał niszczenia ozonu” oznacza 
liczbę wymienioną w załączniku I i II, 
określającą potencjalny wpływ każdej 
substancji kontrolowanej lub nowej 
substancji  na warstwę ozonową,

(11) „potencjał niszczenia ozonu” oznacza 
liczbę wymienioną w załączniku I i II, 
określającą potencjalne działanie każdej 
substancji kontrolowanej lub nowej 
substancji  niszczące warstwę ozonową,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu przejrzystości.

Poprawka 41
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „ stosowanie” oznacza (17) „stosowanie” oznacza 



PE416.362v01-00 16/66 AM\755512PL.doc

PL

wykorzystywanie substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji  do 
produkcji lub obsługi technicznej, 
w szczególności do ponownego 
napełniania produktów lub urządzeń lub do 
innych procesów,

wykorzystywanie substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji  do 
produkcji lub obsługi technicznej, 
w szczególności do ponownego 
napełniania produktów lub urządzeń lub do 
innych procesów, z wyjątkiem ich 
wykorzystywania jako substratów 
i czynników ułatwiających procesy 
chemiczne,

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie definicja „stosowania” obejmuje substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne. 
Jest to niezgodne ze stosowaniem tych pojęć w myśl protokołu montrealskiego i mogłoby 
spowodować problemy w przypadku sprawozdań dotyczących „konsumpcji”, sporządzanych 
zgodnie z protokołem. Oryginalna definicja miała mieć zastosowanie do rozpowszechnionych
zastosowań.

Poprawka 42
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 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 
odpowiadających właściwościom
materiału pierwotnego;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 8.

Zaproponowana definicja zmienia znaczenie „regeneracji” ze znaczenia zawartego w 
rozporządzeniu 2037/2000 i w protokole montrealskim, co może ograniczyć ilość dostępnego 
zregenerowanego materiału. Definicja z rozporządzenia 2037/2000 oraz z protokołu 
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montrealskiego wymaga przywrócenia określonych standardowych właściwości, co 
gwarantuje odpowiednią kontrolę bez niepotrzebnych ograniczeń.

Poprawka 43
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) „zastosowania przed wysyłką” 
oznaczają obróbkę, inną niż zastosowania 
do celów kwarantanny, przeprowadzaną w 
ciągu 21 dni poprzedzających wywóz 
celem spełnienia wymagań ustanowionych 
przez krajowy organ kraju przywozu lub 
kraju wywozu.

(23) „zastosowania przed wysyłką” 
oznaczają obróbkę, inną niż zastosowania 
do celów kwarantanny, przeprowadzaną w 
ciągu 21 dni poprzedzających wywóz 
celem spełnienia wymagań ustanowionych 
przez krajowy organ kraju przywozu lub
oficjalnych wymagań ustanowionych 
przed grudniem 1995 r. w kraju wywozu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie WE nie może być słabsze niż definicja zawarta w protokole. W odniesieniu do 
krajów wywozu definicja zawarta w protokole ogranicza zastosowania przed wysyłką do 
obowiązujących wymagań (decyzja VII/5 (b) protokołu), tzn. wymagań obowiązujących już w 
chwili przyjęcia decyzji w grudniu 1995 r.

Poprawka 44
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) „produkty i urządzenia uzależnione 
od substancji kontrolowanych” oznaczają 
produkty i urządzenia, które nie 
funkcjonują bez substancji 
kontrolowanych, z wyłączeniem 
produktów i urządzeń wykorzystywanych 
do produkcji, przetwarzania, 
odzyskiwania, recyklingu, regeneracji lub 
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niszczenia substancji kontrolowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty i urządzenia uzależnione od substancji kontrolowanych należy zdefiniować ze 
względu na przejrzystość.

Poprawka 45
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.;

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 3% obliczonego poziomu jego 
produkcji 
wodorochlorofluorowęglowodorów 
w 1997 r.;

Or. en

Uzasadnienie

A small production (under strict reporting and monitoring) of hydrochlorofluorocarbons 
HCFCs in Europe for laboratory and analytical uses shall be allowed till 3.12.2019 (in 
conformity with the Montreal Protocol as amended in 2007). However, the calculated level of 
production is to be decreased from not exceeding 14 % to not exceeding 3% of the calculated 
level of production of hydrochlorofluorocarbons in 1997. Otherwise the needed amount (that 
is allowed to be used under Article 11) will be imported – probably from areas with not so 
strict legislation aimed at ozone layer protection.
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Poprawka 46
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu 
i stosowania substancji kontrolowanych  1, 
które nie są  zawarte w produkcie innym 
niż pojemnik do transportowania lub 
magazynowania tej substancji.

1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu 
i stosowania substancji kontrolowanych, z 
wyłączeniem odstępstw wyszczególnionych 
w innych miejscach niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst ten jest bardzo trudno zrozumieć i zawiera on podwójne przeczenie („które nie są” oraz 
„innym niż”). W późniejszych artykułach wprowadzane są odstępstwa od tego podwójnego 
przeczenia, co może spowodować zamieszanie i różnorakie interpretacje. Ustęp ten powinien 
mieć zatem postać prostego zakazu, ponieważ odstępstwa są określone później.

Poprawka 47
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakazuje się wprowadzania do obrotu 
produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane lub od nich 
uzależnionych, z wyjątkiem tych 
produktów i urządzeń, w odniesieniu do 
których stosowanie odpowiedniej 
substancji kontrolowanej  zostało 
dozwolone zgodnie z art. 10, art. 11 ust. 1, 
2 i 4  lub art. 13.

Zakazuje się wprowadzania do obrotu i 
stosowania produktów i urządzeń 
zawierających substancje kontrolowane lub 
od nich uzależnionych, z wyjątkiem tych 
produktów i urządzeń, w odniesieniu do 
których stosowanie odpowiedniej 
substancji kontrolowanej  zostało 
dozwolone zgodnie z art. 10, art. 11 ust. 1, 
2 i 4  lub art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niekończącego się napełniania przeciekającego produktu lub urządzenia 
należy rozszerzyć ten artykuł, aby obejmował też stosowanie produktów i urządzeń (zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 ust. 17).
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Poprawka 48
Thomas Ulmer

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 można 
produkować z przeznaczeniem do 
zastosowań nieodzownych na wywóz do 
stron działających zgodnie z art. 5 
protokołu montrealskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z obecnych wyzwań jest ostateczne wycofanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) 
stosowanych w inhalatorach ciśnieniowych do leczenia astmy w krajach, o których mowa w 
art. 5 (kraje rozwijające się). Jest calkiem możliwe, że przez określony okres po 2010 r. 
potrzebne będą wysokiej jakości CFC o charakterze farmaceutycznym z powodu trudności we 
wprowadzaniu zamienników. 

Należy wprowadzić odstępstwo dotyczące produkcji i wywozu CFC przeznaczonych do 
zastosowań nieodzownych do produkcji inhalatorów zawierających określoną dawkę w 
krajach, o których mowa w art. 5.

Poprawka 49
Satu Hassi

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 w 
art. 4 ust. 2, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze substratów.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 50
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu jako substraty mogą być stosowane 
jedynie do tego celu. Na etykiecie 
pojemników zawierających takie 
substancje znajduje się czytelne 
oznaczenie, że substancja może być 
stosowana jedynie w charakterze 
substratu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Produkty do zastosowań w charakterze substratów wysyłane są na ogół w ilościach 
hurtowych przy zastosowaniu standardowych procedur etykietowania. Jest mało 
prawdopodobne, że wysyłki takie zostaną wprowadzone do obrotu i że wymagają 
etykietowania. Tego rodzaju proces opracowania etykiet jest zbędny.

Poprawka 51
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może określić formę i treść 
stosowanej etykiety. Środki te mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, między 
innymi poprzez jego uzupełnienie, 

skreślony
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 25 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty do zastosowań w charakterze substratów wysyłane są na ogół w ilościach 
hurtowych przy zastosowaniu standardowych procedur etykietowania. Jest mało 
prawdopodobne, że wysyłki takie zostaną wprowadzone do obrotu i że wymagają 
etykietowania. Tego rodzaju proces opracowania etykiet jest zbędny.

Poprawka 52
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu jako substraty mogą być stosowane 
jedynie do tego celu. Na etykiecie 
pojemników zawierających takie 
substancje znajduje się czytelne 
oznaczenie, że substancja może być 
stosowana jedynie w charakterze substratu.

2. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu jako substraty mogą być stosowane 
jedynie do tego celu. Na etykiecie 
pojemników zawierających takie 
substancje znajduje się czytelne 
oznaczenie, że substancja może być 
stosowana jedynie w charakterze substratu.
Właściwe organy państwa członkowskiego 
informowane są o wszelkich przypadkach 
zastosowania substancji w charakterze 
substratów oraz o ilości i jakości użytych 
substancji. W oparciu o te informacje 
Komisja monitoruje ich stosowanie w 
całej Europie i publikuje szczegółowe 
informacje na ten temat w Internecie.

Or. hu

Uzasadnienie

Komisja musi kontrolować europejski handel substancjami, które zubożają warstwę ozonową.
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Poprawka 53
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Roczny przegląd odstępstw

Komisja dokonuje przeglądu odstępstw i 
zwolnień każdego roku i znosi odstępstwa 
bądź zwolnienia dotyczące konkretnych 
zastosowań, jeżeli istnieją substancje 
alternatywne możliwe do wprowadzenia z 
punktu widzenia technicznego i 
ekonomicznego.
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.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nie określono ram czasowych odstępstw i w wielu przypadkach również 
warunków ich przeglądu/zniesienia. Niektórych odstępstw nie uaktualniono w świetle obecnej 
wiedzy na temat możliwych do zastosowania alternatyw np. istnieją alternatywy niektórych 
zastosowań wymienionych w załączniku III (czynników ułatwiających procesy chemiczne) i VI 
(halonów). W rozporządzeniu należy ustanowić regularny proces mający na celu 
ograniczenie i zniesienie odstępstw w przypadkach istnienia możliwych do zastosowania 
alternatyw.

Poprawka 54
Satu Hassi

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 

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane mogą być 
produkowane, bez uwzględnienia 



PE416.362v01-00 24/66 AM\755512PL.doc

PL

stosowane w charakterze czynników 
ułatwiających procesy chemiczne.

poziomów produkcji, o których mowa w 
art. 4 ust. 2, wprowadzane do obrotu i 
stosowane w charakterze substratów.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego wyjaśnienia jest potrzebne, aby zagwarantować, że usunięcie czynników 
ułatwiających procesy chemiczne z definicji produkcji (art. 3 ust. 10) nie wpłynie na kontrolę
produkcji, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Poprawka 55
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne mogą być stosowane jedynie do 
tego celu.

3. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne mogą być stosowane jedynie do 
tego celu.

Na etykiecie pojemników zawierających 
takie substancje znajduje się czytelne 
oznaczenie, że substancja może być 
stosowana jedynie w charakterze czynnika 
ułatwiającego procesy chemiczne.
Komisja może określić formę i treść 
stosowanej etykiety. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie, że substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w 
charakterze substratów (art. 7) stosuje się w innych celach, dotyczy również zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych (art.10) oraz zastosowań jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne (art. 8). Logiczne jest zatem, aby te wymogi dotyczące etykietowania miały również 
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zastosowanie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych oraz zastosowań jako czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne. Poprawiłoby to sytuację w kwestii zapobiegania 
nielegalnemu handlowi.

Poprawka 56
Johannes Blokland

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.

Maksymalna ilość substancji 
kontrolowanych, jaka może być użyta w 
charakterze czynników ułatwiających 
procesy chemiczne we Wspólnocie, nie 
przekracza 1083 ton metrycznych rocznie.
Maksymalna ilość substancji 
kontrolowanych, jaka może zostać 
wyemitowana przy stosowaniu czynników 
ułatwiających procesy chemiczne we 
Wspólnocie, nie przekracza 17 ton 
metrycznych rocznie.

Komisja może, w świetle nowych 
informacji lub postępu technicznego 
wprowadzać zmiany w załączniku III, o 
którym mowa w art. 2 ust. 8.

Komisja może, w świetle nowych 
informacji lub postępu technicznego,
wprowadzać zmiany w załączniku III, o 
którym mowa w art. 2 ust. 8.

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)

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)
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 12.

Definicja czynników ułatwiających procesy chemiczne podana w decyzji X/14 protokołu 
montrealskiego pozwala na sprawozdawczość i kontrolę w zakresie „dodatku” lub 
„konsumpcji”.

W niniejszym artykule należy wspomnieć również limit UE dotyczący substancji stosowanych 
w charakterze czynników ułatwiających procesy chemiczne zgodny z decyzjami stron 
protokołu montrealskiego.

Poprawka 57
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w świetle nowych 
informacji lub postępu technicznego
wprowadzać zmiany w załączniku III, o 
którym mowa w art. 2 ust. 8.

Komisja, w świetle nowych informacji lub 
postępu technicznego, wprowadza zmiany 
w załączniku III, o którym mowa w art. 3
ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście zawarto błędne odniesienie. Z technicznego punktu widzenia spis czynników 
ułatwiających procesy chemiczne zawarty w załączniku III jest nieaktualny w niektórych 
miejscach i należy go ualtualnić. Obejmuje on pewne zastosowania, co do których Zespół ds. 
Oceny Technologicznej i Ekonomicznej w ramach protokołu montrealskiego określił 
zamienniki niezawierające ODS.

Poprawka 58
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 
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substancje kontrolowane mogą być 
wprowadzane do obrotu w celu zniszczenia 
w obrębie Wspólnoty zgodnie z wymogami 
dotyczącymi niszczenia określonymi w art. 
22 ust. 1

substancje kontrolowane, a także produkty 
i urządzenia zawierające substancje 
kontrolowane mogą być wprowadzane do 
obrotu w celu zniszczenia w obrębie 
Wspólnoty zgodnie z wymogami 
dotyczącymi niszczenia określonymi w art. 
22 ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo, o którym mowa w art. 9, powinno mieć również zastosowanie do produktów i 
urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Poprawka 59
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu do nieodzownych zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych mogą być 
stosowane jedynie do tego celu.

3. Substancje kontrolowane 
wyprodukowane lub wprowadzone do 
obrotu do nieodzownych zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych mogą być 
stosowane jedynie do tego celu lub do 
zniszczenia na terenie Wspólnoty zgodnie 
z wymogami dotyczącymi niszczenia 
określonymi w art. 22 ust. 1..

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten może zapobiec niszczeniu tych substancji.
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Poprawka 60
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na etykiecie pojemników 
zawierających takie substancje znajduje 
się czytelne oznaczenie, że substancja 
może być wykorzystywana jedynie do 
nieodzownych zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych. Komisja 
może określić formę i treść stosowanej 
etykiety. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie, że substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w 
charakterze substratów (art. 7 ust. 2) stosuje się dla innych celów, dotyczy również 
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych. Logiczne jest zatem, aby te wymogi dotyczące 
etykietowania miały również zastosowanie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych. 
Poprawiłoby to sytuację w kwestii zapobiegania nielegalnemu handlowi.

Poprawka 61
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda osoba stosująca substancje 
kontrolowane inne niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do 
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych 
i analitycznych dokonuje rejestracji w 
Komisji, wskazując stosowane substancje, 
cel, szacowane zużycie roczne i 
dostawców tych substancji oraz dokonuje 

4. Każda osoba stosująca substancje 
kontrolowane inne niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do 
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych 
i analitycznych dokonuje rejestracji w 
Komisji, wskazując stosowane substancje, 
cel, szacowane zużycie roczne i 
dostawców tych substancji oraz dokonuje 
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aktualizacji tych informacji w razie 
wystąpienia zmian.

aktualizacji tych informacji w razie 
wystąpienia zmian. Właściwe organy 
państwa członkowskiego informowane są 
o wszelkich przypadkach zastosowania, 
ilości i jakości użytych substancji. W 
oparciu o te informacje Komisja 
monitoruje ich stosowanie w całej 
Europie i publikuje szczegółowe 
informacje na ten temat w Internecie.

Or. hu

Uzasadnienie

Komisja musi kontrolować europejski handel substancjami, które zubożają warstwę ozonową.

Poprawka 62
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda osoba stosująca substancje 
kontrolowane inne niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do 
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych 
i analitycznych dokonuje rejestracji w 
Komisji, wskazując stosowane substancje, 
cel, szacowane zużycie roczne i 
dostawców tych substancji oraz dokonuje 
aktualizacji tych informacji w razie 
wystąpienia zmian.

4. Każda instytucja stosująca substancje 
kontrolowane inne niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do 
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych 
i analitycznych dokonuje rejestracji w 
Komisji, wskazując stosowane substancje, 
cel, szacowane zużycie roczne i 
dostawców tych substancji oraz dokonuje 
aktualizacji tych informacji w razie 
wystąpienia zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Zaleca się rejestrowanie przedsiębiorstw, a nie osób, używających ODS do zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń administracyjnych.
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Poprawka 63
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie określonym w 
zawiadomieniu wydanym przez Komisję 
producenci i importerzy zaopatrujący
osoby, o których mowa w ust. 4, lub 
stosujący substancje kontrolowane do 
własnych celów deklarują Komisji 
przewidywane zapotrzebowanie na okres 
określony w zawiadomieniu, podając 
rodzaj i ilości potrzebnych substancji 
kontrolowanych.

5. W terminie określonym w 
zawiadomieniu wydanym przez Komisję 
producenci i importerzy zaopatrujący
instytucje, o których mowa w ust. 4, lub 
stosujący substancje kontrolowane do 
własnych celów deklarują Komisji 
przewidywane zapotrzebowanie na okres 
określony w zawiadomieniu, podając 
rodzaj i ilości potrzebnych substancji 
kontrolowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaleca się rejestrowanie przedsiębiorstw, a nie osób, używających ODS do zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 64
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całkowita ilość, na którą rocznie 
wydawane są pozwolenia, nie przekracza
130 % średniej obliczonego poziomu 
substancji kontrolowanych, które 
producenci lub importerzy wprowadzili do 
obrotu lub zastosowali do celów własnych 
do nieodzownych zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych w latach 
2005-2008.

Całkowita ilość, na którą rocznie 
wydawane są pozwolenia, nie przekracza
100% średniej obliczonego poziomu 
substancji kontrolowanych, które 
producenci lub importerzy wprowadzili do 
obrotu lub zastosowali do celów własnych 
do nieodzownych zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych w latach 
2005-2008.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy obnżyć limit wynoszący 130%.

Poprawka 65
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa minimalne poziomy 
przydziałów dla przedsiębiorstw w oparciu 
o licencje przyznane na zastosowania 
laboratoryjne i analityczne w okresie 
2005-2007.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa uzyskują licencję na nieodzowne zastosowania jako „nieprzewidziane 
sytuacje” i w większości przypadków nie bedą musiały korzystać z licencji, ponieważ analizy 
laboratoryjne nie są wymagane. Propozycja ta ukarze te firmy, które nie wykorzystały swoich 
licencji w okresie 2005-2008.

Zaleca się ustalenie minimalnego poziomu przydziału w celu zagwarantowania, że 
producenci i importerzy mogą nadal oferować/wykorzystywać odpowiednie ilości, aby 
umożliwić łatwe dostarczanie uprawnionych zastosowań.

Poprawka 66
Johannes Blokland

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 
klimatyzacyjnych pod warunkiem, że na 

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 
klimatyzacyjnych oraz nawrotnych 
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etykiecie pojemnika znajduje się 
oznaczenie, że substancja została 
zregenerowana.

systemów pomp 
klimatyzacyjnych/cieplnych, 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 
klimatyzacyjnych/cieplnych, pod 
warunkiem że zostały one odzyskane z 
takich urządzeń w tym samym zakładzie, w 
którym stosowana jest odzyskana 
substancja.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 13.

Dla celów spójności należy dodać nawrotne systemy pomp klimatyzacyjnych/cieplnych, tak 
jak ma to miejsce w przypadku obowiązującego rozporządzenia 2037/2000.

Aby móc zapobiegać nielegalnemu handlowi, należy być w stanie monitorować przepływ 
substancji. Niezbędne jest zatem, aby substancja była poddawana recyklingowi lub 
wykorzystywana ponownie w tym samym zakładzie. 

Poprawka 67
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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,
pod warunkiem że dane przedsiębiorstwo 
odzyskało je z dowolnych urządzeń tego 
typu znajdujących się na terytorium Unii 
Europejskiej w celu wykorzystania ich w 



AM\755512PL.doc 33/66 PE416.362v01-00

PL

dowolnych urządzeniach tego typu przez 
to samo przedsiębiorstwo na terytorium 
Unii Europejskiej. Dziennik prowadzony 
przez zakład będzie dostarczał dowodów 
prawnych na temat pochodzenia, jak i 
ponownego wykorzystania tego typu 
substancji poddanych recyklingowi.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprecyzować, że przedsiębiorstwo, które przeprowadziło recykling 
wodorochlorofluorowęglowodorów w jednym ze swoich zakładów znajdujących się w UE, jest 
w stanie wykorzystać te substancje poddane recyklingowi w dowolnych swoich urządzeniach 
chłodniczych znajdujących się w UE.

Poprawka 68
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
%].

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 
%]. Właściwe organy państwa 
członkowskiego informowane są o 
wszelkich przypadkach zastosowania 
bromku metylu. W oparciu o te 
informacje Komisja monitoruje jego 
stosowanie w całej Europie i publikuje 
szczegółowe informacje na ten temat w 
Internecie.

Or. hu

Uzasadnienie

Komisja musi kontrolować europejski handel bromkiem metylu, który narusza warstwę 
ozonową.
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Poprawka 69
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
5 ust. 1 halony mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane do zastosowań 
krytycznych określonych w załączniku VI.

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
5 ust. 1 odzyskane, poddane recyklingowi i 
zregenerowane halony mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane do 
zastosowań krytycznych określonych w 
załączniku VI, pod warunkiem że halony 
te pochodzą wyłącznie z zarejestrowanych 
krajowych banków halonów.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie na rynek powinno być ukierunkowane na odzyskane, zregenerowane lub 
poddane recyklingowi halony, ponieważ halonów już się nie produkuje. Import halonów 
powinien być dozwolony jedynie z zarejestrowanych krajowych banków halonów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować ewentualne regionalne 
zachwiania równowagi w dostępności halonów, reagować na nie oraz uniknąć produkcji 
nowych halonów w przyszłości. Jest to zgodne z duchem protokolu montrealskiego.

Poprawka 70
Simon Busuttil

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, uwzględniając, 
szczególnie w przypadku branży, które 
mają rygorystyczne wymogi dotyczące 
wskaźników bezpieczeństwa i inżynierii,
dostępności substancji alternatywnych lub 
technologii możliwych do wprowadzenia z 
punktu widzenia technicznego 
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i ekonomicznego oraz akceptowanych ze 
względu na ochronę środowiska i zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić branże, np. przemysł lotniczy, które muszą stosować się do 
rygorystycznych wymogów dotyczących wskaźników bezpieczeństwa i inżynierii. W każdym 
przeglądzie należy wziąć pod uwagę dostępność zamienników, które spełniają standardy 
ustanowione przez te wymogi. 

Poprawka 71
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
4 i 5 substancje kontrolowane można 
produkować z przeznaczeniem do 
zastosowań nieodzownych na dozwolony 
wywóz do stron działających zgodnie z art. 
5 protokołu montrealskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z obecnych wyzwań jest ostateczne wycofanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) 
stosowanych w inhalatorach ciśnieniowych do leczenia astmy w krajach, o których mowa w 
art. 5 (kraje rozwijające się). Jest całkiem możliwe, że przez pewien okres po 2010 r. będzie 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości CFC do zastosowań farmaceutycznych z powodu 
trudności we wprowadzaniu zamienników. Należy wprowadzić odstępstwo dotyczące 
produkcji i wywozu CFC przeznaczonych do zastosowań nieodzownych do produkcji 
inhalatorów ciśnieniowych w krajach, o których mowa w art. 5.
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Poprawka 72
Satu Hassi

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 
urządzeń, innych niż rzeczy osobiste,
zawierających te substancje lub od nich 
uzależnionych.

1. Zakazuje się przywozu substancji 
kontrolowanych, a także produktów i 
urządzeń zawierających te substancje lub 
od nich uzależnionych, za wyjątkiem 
rzeczy osobistych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieporozumień uproszczono sformułowanie w celu wyjaśnienia, że w artykule 
tym chodzi zarówno o produkt, jak i oddzielne substancje. Usunięto również podwójne 
przeczenie „nie znajdują się w produkcie innym niż”.

Poprawka 73
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) substancji kontrolowanych 
przeznaczonych do zniszczenia,

c) substancji kontrolowanych 
przeznaczonych do zniszczenia lub do 
ponownej analizy i zniszczenia,

Or. en

Uzasadnienie

Niekiedy substancje kontrolowane nieodpowiadające specyfikacjom wymaganą ponownego 
przywozu w celu dokonania ponownej analizy, a następnie zniszczenia.
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Poprawka 74
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) Substancje kontrolowane dotyczące 
procedury uszlachetniania czynnego, jeśli 
mają one być wykorzystane na obszarze 
celnym Wspólnoty, zgodnie z systemem 
zawieszeń przewidzianym w art. 114 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
oraz pod warunkiem, że produkty 
kompensacyjne zostają ponownie 
wywiezione do państwa, w którym 
produkcja, zużycie lub przywóz tej 
substancji regulowanej nie są zakazane. 
Zezwolenie wydaje odnośny organ 
państwa członkowskiego, w którym 
uszlachetnianie czynne ma mieć miejsce.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie procedury uszlachetniania czynnych wodorochlorofluorowęglowodorów nie wiąże 
się z żadnymi korzyściami środowiskowymi i uniemożliwia legalne praktyki handlowe. 
Obecnie niektóre przedsiębiorstwa (nie producenci) importują 
wodorochlorofluorowęglowodory w celu ich przepakowania do mniejszych baryłek i butli, a 
następnie ponownie eksportują do całego szeregu stron wymienionych w art. 5. Praktyka ta 
pozwala na opłacalne dostawy niewielkich ilości czynników chłodniczych i wspiera działania 
prowadzone w UE. Procedura ta działała skutecznie dla tego typu działalności w ramach 
rozporządzenia 2037/2000.

Poprawka 75
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przywóz, o których mowa w ust. 2, z 
wyjątkiem przywozu w celu czasowego 
składowania, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 450/2008, w tym 

3. Przywóz, o którym mowa w ust. 2,
przywóz w celu czasowego składowania, o 
którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
450/2008, w tym przeładunku, lub w celu 
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przeładunku, lub w celu tranzytu przez 
terytorium Wspólnoty  odbywa się za 
okazaniem pozwolenia  na przywóz. Takie
pozwolenia  są wydawane przez Komisję 
po sprawdzeniu zgodności z art. 16 i 20.

tranzytu przez terytorium Wspólnoty lub 
podobnych działań odbywa się za 
okazaniem zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymienione odstępstwa dotyczące „czasowego składowania”, „przeładunku„ oraz 
„tranzytu” stwarzają możliwości potencjalnego nielegalnego handlu. Produkty te nie będą 
podlegały rejestracji i nie będzie możliwe ustalenie ich pochodzenia po ich wwiezieniu na 
terytorium WE, dlatego też trudne będzie nadzorowanie, czy są one wprowadzane na rynek 
UE.  Aby uniknąć nadużyć i umożliwić właściwy nadzór wszystkie tego rodzaju przypadku 
podlegać będą licencji. Spodziewana liczba transakcji będzie niewielka, dlatego też wymóg 
ten nie przysporzy dodatkowej pracy.

Poprawka 76
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przywóz, o których mowa w ust. 2, z 
wyjątkiem przywozu w celu czasowego 
składowania, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 450/2008, w tym 
przeładunku, lub w celu tranzytu przez 
terytorium Wspólnoty  odbywa się za 
okazaniem pozwolenia  na przywóz. Takie
pozwolenia  są wydawane przez Komisję 
po sprawdzeniu zgodności z art. 16 i 20.

3. Przywóz, o którym mowa w ust. 2, z 
wyjątkiem przywozu w celu czasowego 
składowania przez mniej niż 30 dni, o 
którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
450/2008, w tym przeładunku, lub w celu 
tranzytu przez terytorium Wspólnoty
odbywa się za okazaniem pozwolenia  na 
przywóz. Takie  pozwolenia  są wydawane 
przez Komisję po sprawdzeniu zgodności z 
art. 16 i 20.

Or. en

Uzasadnienie

Czasowe składowanie powinno rzeczywiście być ograniczone czasowo. Dlatego też proponuje 
się 30-dniowy limit.
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Poprawka 77
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we 
Wspólnocie substancji kontrolowanych
przywożonych z państw trzecich podlega 
limitom ilościowym. Komisja określa te 
limity i przydziela kontyngenty
przedsiębiorstwom  na okres  od dnia l 
stycznia do dnia 31 grudnia 2010  r. oraz 
na  każdy następny 12-miesięczny okres, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 2.

1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we 
Wspólnocie substancji kontrolowanych
przywożonych z państw trzecich podlega 
limitom ilościowym. Limity takie odnosić 
się będą również do produktów i sprzętu 
zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową lub od nich 
uzależnionych. Komisja określa te limity i 
przydziela kontyngenty
przedsiębiorstwom  na okres  od dnia l 
stycznia do dnia 31 grudnia 2010  r. oraz 
na  każdy następny 12-miesięczny okres, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość ograniczenia wielkości przywozu powinna również obejmować produkty i sprzęt 
zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub od nich zależne, w przeciwnym 
wypadku produkty takie mogą być przywożone bez ograniczeń, co będzie niweczyć wysiłki w 
kierunku ograniczenia stosowania produktów uzależnionych od substancji zubożających 
warstwę ozonową.

Poprawka 78
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)bromku metylu dla któregokolwiek z 
następujących zastosowań: 

skreślona

(i) zastosowań w sytuacjach wyjątkowych, 
o których mowa w art. 12 ust. 5, 
(ii) do dnia 31 grudnia 2014 r. i z 

zastrzeżeniem limitów ilościowych 
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dotyczących wprowadzania do obrotu 
przewidzianych w art. 12 ust. 2  do celów 
kwarantanny i  zastosowań przed wysyłką;

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku skreślenia art. 12 niniejsza część również powinna zostać skreślona. Wskutek 
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. Zgodnie z przeglądem protokołu 
montrealskiego przeprowadzonym w 2004 r. istnieją wystarczające alternatywy również w 
kontekście kwarantanny i zastosowań przed wysyłką.

Poprawka 79
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bromku metylu dla któregokolwiek z 
następujących zastosowań: 

b) bromek metylu do zastosowań w 
sytuacjach wyjątkowych, o których mowa 
w art. 12, 

(i) zastosowań w sytuacjach wyjątkowych, 
o których mowa w art. 12 ust. 5, 
(ii) do dnia 31 grudnia 2014 r. i z 

zastrzeżeniem limitów ilościowych 
dotyczących wprowadzania do obrotu 
przewidzianych w art. 12 ust. 2  do celów 
kwarantanny i  zastosowań przed wysyłką;

Or. en

Uzasadnienie

Bromek metylu daje szybsze rezultaty w porównaniu do jego alternatyw i rozsądne jest 
zezwolenie na stosowanie go w sytuacjach wyjątkowych do 31 grudnia 2014 r. na zasadach 
opisanych w art. 12 ust. 5 wniosku Komisji. Ponadto wniosek Komisji jest bardziej 
rygorystyczny niż wymogi zmienionego protokołu montrealskiego (art. 2H: bromek metylu)..



AM\755512PL.doc 41/66 PE416.362v01-00

PL

Poprawka 80
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się wywozu ze Wspólnoty 
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 .

1. Zakazuje się wywozu ze Wspólnoty 
substancji kontrolowanych, a także
produktów i urządzeń zawierających te
substancje lub od nich uzależnionych, za 
wyjątkiem rzeczy osobistych.

Or. en

Poprawka 81
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odstępstwo dotyczące produkcji i wywozu CFC przeznaczonych do 
zastosowań nieodzownych do produkcji inhalatorów ciśnieniowych w krajach, o których 
mowa w art. 5. Przejście na materiały alternatywne w krajach wysoko rozwiniętych zbliża się 
do końca dopiero teraz. Jest całkiem możliwe, że przez pewien okres po 2010 r. będzie 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości CFC do zastosowań farmaceutycznych z powodu 
trudności we wprowadzaniu zamienników. Jednak wniosek Komisji zakazuje produkcji i 
wywozu i nie przewiduje żadnych odpowiednich odstępstw. 
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Poprawka 82
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odstępstwo dotyczące produkcji i wywozu CFC przeznaczonych do 
zastosowań nieodzownych do produkcji inhalatorów zawierających określoną dawkę w 
krajach, o których mowa w art. 5. Przejście na materiały alternatywne w krajach wysoko 
rozwiniętych zbliża się do końca dopiero teraz. Jest całkiem możliwe, że przez pewien okres 
po 2010 r. będzie zapotrzebowanie na wysokiej jakości CFC do zastosowań farmaceutycznych 
z powodu trudności we wprowadzaniu zamienników. Jednak wniosek Komisji zakazuje 
produkcji i wywozu i nie przewiduje żadnych odpowiednich odstępstw.

Poprawka 83
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis i kod CN podany w załączniku IV, (ii) opis i kod nomenklatury scalonej 
(Combined Nomenclature - CN) podany 
w załączniku IV,

Or. en

Uzasadnienie

Dla jasności rozwinięto zastosowany skrót.
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Poprawka 84
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku przywozu lub wywozu 
produktów i urządzeń zawierających halon 
lub wodorochlorofluorowęglowodory, lub 
od nich uzależnionych:

d) w przypadku przywozu lub wywozu 
produktów i urządzeń zawierających
substancje kontrolowane, lub od nich 
uzależnionych:

(i) typ i rodzaj urządzeń, (i) typ i rodzaj urządzeń,

(ii) dla pozycji policzalnych, liczbę 
jednostek i ilość substancji kontrolowanej 
na jednostkę w kilogramach metrycznych,

(ii) dla pozycji policzalnych, liczbę 
jednostek i ilość substancji kontrolowanej 
na jednostkę w kilogramach metrycznych,

(iii) dla pozycji niepoliczalnych całkowitą 
masę netto w kilogramach metrycznych,

(iii) dla pozycji niepoliczalnych całkowitą 
masę netto w kilogramach metrycznych,

(iv) całkowitą zawartą w tych produktach i 
urządzeniach  ilość halonu lub 
wodorochlorofluorowęglowodorów w 
kilogramach metrycznych ,

(iv) typ i całkowitą ilość każdej substancji 
kontrolowanej,

(v) kraj/kraje miejsca ostatecznego
przeznaczenia produktów i urządzeń,

(v) kraj/kraje miejsca ostatecznego
przeznaczenia produktów i urządzeń,

(vi) informację o tym, czy zawarta w tych 
produktach i urządzeniach substancja 
kontrolowana jest substancją pierwotną, 
substancją zregenerowaną czy odpadem,

(vi) informację o tym, czy zawarta w tych 
produktach i urządzeniach substancja 
kontrolowana jest substancją pierwotną, 
substancją zregenerowaną czy odpadem,

(vii) w przypadku produktów i urządzeń 
zawierających halon lub od niego 
uzależnionych  oświadczenie, że są one 
wywożone  z przeznaczeniem do 
konkretnego  zastosowania krytycznego 
wymienionego w załączniku VI,

(vii) w przypadku produktów i urządzeń 
zawierających halon lub od niego 
uzależnionych  oświadczenie, że są one 
wywożone  z przeznaczeniem do 
konkretnego  zastosowania krytycznego 
wymienionego w załączniku VI,

(viii) w przypadku produktów i urządzeń 
zawierających 
wodorochlorofluorowęglowodory lub od 
nich uzależnionych, odniesienie do 
autoryzacji Komisji, o której mowa w art. 
17 ust. 3;

(viii) w przypadku produktów i urządzeń 
zawierających 
wodorochlorofluorowęglowodory lub od 
nich uzależnionych, odniesienie do 
autoryzacji Komisji, o której mowa w art. 
17 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach wywóz produktów lub sprzętu może dotyczyć innych typów 
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substancji zubożających warstwę ozonową, nie tylko halonu i 
wodorochlorofluorowęglowodorów i tekst powinien to odzwierciedlać.

Poprawka 85
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) informację o tym, czy zawarta w tych 
produktach i urządzeniach substancja 
kontrolowana jest substancją pierwotną, 
substancją zregenerowaną czy odpadem,

(vi) informację o tym, czy zawarta w tych 
produktach i urządzeniach substancja 
kontrolowana jest substancją pierwotną, 
substancją zregenerowaną, pochodzącą z 
recyklingu czy odpadem,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzupełnienie. Urządzenia zawierające halon lub 
wodorochlorofluorowęglowodory lub uzależnione od nich mogą funkcjonować w oparciu i 
substancje pierwotne, zregenerowane lub pochodzące z recyklingu, natomiast jeżeli zawierają 
one składniki będące odpadami, zgodnie z art. 22 kwalifikują się do zniszczenia.

Poprawka 86
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć dodatkowe środki w 
celu monitorowania lub kontroli substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji 
oraz produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane lub od nich 
uzależnionych, czasowo składowanych na 
terytorium Wspólnoty, w tym 
przeładowywanych, znajdujących się w 
tranzycie przez terytorium Wspólnoty i 
ponownie wywożonych z obszaru celnego 
Wspólnoty, na podstawie oceny 
potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu 

Komisja może przyjąć dodatkowe środki w
stosunku do środków wnioskowanych w 
ramach zalecenia 2001/331/WE lub 
opisanych w art. 18 niniejszego 
rozporządzenia w celu monitorowania lub 
kontroli substancji kontrolowanych lub 
nowych substancji oraz produktów i 
urządzeń zawierających substancje 
kontrolowane lub od nich uzależnionych, 
czasowo składowanych na terytorium 
Wspólnoty, w tym przeładowywanych, 
znajdujących się w tranzycie przez 
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związanego z takim przepływem towarów, 
biorąc pod uwagę społeczno-gospodarczy 
wpływ takich środków.

terytorium Wspólnoty i ponownie 
wywożonych z obszaru celnego 
Wspólnoty, na podstawie oceny 
potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu 
związanego z takim przepływem towarów, 
biorąc pod uwagę społeczno-gospodarczy 
wpływ takich środków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie. Należy wpierw wymienić środki główne, dopiero potem 
można wymienić środki dodatkowe.

Poprawka 87
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć dodatkowe środki w 
celu monitorowania lub kontroli substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji 
oraz produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane lub od nich 
uzależnionych, czasowo składowanych na 
terytorium Wspólnoty, w tym 
przeładowywanych, znajdujących się w 
tranzycie przez terytorium Wspólnoty i 
ponownie wywożonych z obszaru celnego 
Wspólnoty, na podstawie oceny 
potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu 
związanego z takim przepływem towarów, 
biorąc pod uwagę społeczno-gospodarczy 
wpływ takich środków.

Komisja może przyjąć dodatkowe środki w 
celu monitorowania lub kontroli substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji 
oraz produktów i urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane lub od nich 
uzależnionych, w tym substancji czasowo 
składowanych na terytorium Wspólnoty, w 
tym przeładowywanych, znajdujących się 
w tranzycie przez terytorium Wspólnoty i 
ponownie wywożonych z obszaru celnego 
Wspólnoty oraz innych działań, na 
podstawie oceny potencjalnego ryzyka 
nielegalnego handlu związanego z takim 
przepływem towarów, biorąc pod uwagę
korzyści środowiskowe i społeczno-
gospodarczy wpływ takich środków, a 
także istnienie realnych alternatyw.

Or. en

Uzasadnienie

Należy szerzej zdefiniować zakres, aby stworzyć możliwości rozwiązywania problemów poza 
konkretnymi sytuacjami wymienionymi w projekcie Komisji. Ponadto konieczne jest 
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uwzględnienie korzyści środowiskowych (warstwa ozonowa, klimat itp.) oraz wykonalności 
alternatyw.

Poprawka 88
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na użytek służb celnych państw 
członkowskich, Komisja udostępnia
wykaz produktów i urządzeń, które mogą 
zawierać  substancje kontrolowane  lub 
być od nich uzależnione  wraz z kodami 
Nomenklatury Scalonej.

Na użytek służb celnych państw 
członkowskich, Komisja udostępnia: 

a) wykaz produktów i urządzeń, które 
mogą zawierać substancje kontrolowane 
lub być od nich uzależnione, 
b) wykaz substancji, produktów, sprzętu i 
zastosowań dozwolonych w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
odnośnych warunków i wymogów oraz 
c) wykaz substancji, produktów i sprzętu 
niedozwolonego na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 
W ramach każdej listy podane są odnośne 
kody nomenklatury scalonej.

Or. en

Uzasadnienie

Lista pozycji, które „mogą” zawierać substancje zubożające warstwę ozonową jest pomocna 
tylko częściowo, natomiast pracownicy służb celnych potrzebują bardziej szczegółowych 
informacji, aby skutecznie wykonywać swoje zadania. Potrzebują wykazu susbstancji i 
przedmiotów, które są dozwolone (oraz odnośnych wymogów, takich jak licencje), a także 
wykazu substancji lub przedmiotów, które nie są dozwolone.
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Poprawka 89
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na użytek służb celnych państw 
członkowskich, Komisja udostępnia
wykaz produktów i urządzeń, które mogą 
zawierać  substancje kontrolowane  lub być 
od nich uzależnione  wraz z kodami 
Nomenklatury Scalonej.

Na użytek służb celnych państw 
członkowskich, do dnia 1 stycznia 2010 r.
Komisja udostępnia wykaz produktów i 
urządzeń, które mogą zawierać  substancje 
kontrolowane  lub być od nich uzależnione
wraz z kodami Nomenklatury Scalonej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Aby móc je stosować organy celne 
państw członkowskich potrzebują tego wykazu.

Poprawka 90
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancje kontrolowane  zawarte w 
urządzeniach chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych,
, urządzeniach zawierających 
rozpuszczalniki lub  systemach 
przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje 
się w trakcie obsługi technicznej urządzeń 
lub przed ich demontażem bądź 
usunięciem, w celu zniszczenia przy 
użyciu technologii zatwierdzonych przez 
strony , wymienionych w załączniku VII,
lub w celu ich przeznaczenia do 
recyklingu lub regeneracji.

1. Substancje kontrolowane  (łącznie ze 
środkami porotwórczymi w piance)
zawarte w urządzeniach chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych,
, urządzeniach zawierających 
rozpuszczalniki lub  systemach 
przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje 
się w trakcie obsługi technicznej urządzeń 
lub przed ich demontażem bądź 
usunięciem, w celu zniszczenia przy 
użyciu technologii zatwierdzonych przez 
strony , wymienionych w załączniku VII,.
Substancje kontrolowane dozwolone w 
zastosowaniach nieodzownych lub
krytycznych w ramach niniejszego 
rozporządzenia mogą podlegać 
recyklingowi lub regeneracji; wszystkie 
pozostałe substancje kontrolowane są 
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niszczone.

Komisja opracuje załącznik do 
rozporządzenia zawierający normy 
wykonania, w którym określony zostanie 
poziom odzysku substancji zubożających 
warstwę ozonową w każdej kategorii 
produktu i sprzętu, a także normy 
monitorowania odzwierciedlające 
najlepsze wzorce środowiskowe.

Or. en

Uzasadnienie

Pianka w lodówkach zawiera niejednokrotnie więcej substancji zubożających powłokę 
ozonową niż czynnik chłodniczy. Zgodnie z rozporządzeniem 2037/2000 operatorzy mieli 
odzyskiwać te substancje (środki porotwórcze) z pianki, jednak niektóre państwa 
członkowskie nie zastosowały się do tego wymogu. Należy wyraźnie stwierdzić, że jest to 
wymóg. Recykling i regeneracja zużytych substancji zubożających ozon powinna być 
dozwolona w przypadkach, gdy substancje te będą stosowane do zastosowań dozwolonych 
(tzn. zastosowań nieodzownych i krytycznych zgodnie z rozporządzeniem). Celem niniejszego 
rozporządzenia jest zniesienie innych niż nieodzowne zastosowań tych substancji. Choć 
rozporządzenie 2037/2000 wymaga odzysku substancji zubożających warstwę ozonową, 
poziom ich odzysku w praktyce w niektórych zakładach (np. niektóre zakłady recyklingu 
lodówek) jest niedopuszczalnie niski i istnieją ogromne, nieuzasadnione względami 
technicznymi różnice w wynikach działalności tych zakładów na terenie WE. Normy 
wykonania zawierają informacje o procentowym udziale substancji zubożających warstwę 
ozonową, która ma zostać odzyskana z różnych typów produktów i sprzętu, a także minimalne 
standardy nadzoru technicznego. 

Poprawka 91
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancje kontrolowane  zawarte w 
urządzeniach chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych, 
urządzeniach zawierających 
rozpuszczalniki lub  systemach 
przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje 
się w trakcie obsługi technicznej urządzeń 
lub przed ich demontażem bądź 
usunięciem, w celu zniszczenia przy 

1. Substancje kontrolowane  zawarte w 
urządzeniach chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych, 
urządzeniach zawierających 
rozpuszczalniki lub  systemach 
przeciwpożarowych i gaśnicach
pochodzących od różnych typów 
użytkowników, w tym z gospodarstw 
domowych, odzyskuje się w trakcie obsługi 
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użyciu technologii zatwierdzonych przez 
strony , wymienionych w załączniku VII,
lub w celu ich przeznaczenia do recyklingu 
lub regeneracji.

technicznej urządzeń lub przed ich 
demontażem bądź usunięciem, w celu 
zniszczenia przy użyciu technologii 
zatwierdzonych przez strony, 
wymienionych w załączniku VII,  lub w 
celu ich przeznaczenia do recyklingu lub 
regeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wyjaśnienia dodano, że przepis ten odnosi się również do sprzętu gospodarstwa 
domowego.

Poprawka 92
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wodorochlorofluorowęglowodory 
zawarte w kontenerach wykorzystywanych 
do transportu lub przechowywania tych 
substancji, które zostały wprowadzone do 
obrotu i które nie mogą być dłużej 
wykorzystywane, podlegają odzyskaniu. 
Wodorochlorofluorowęglowodory mogą 
być eksportowane zgodnie z art. 17 i 18 
lub zniszczone przy użyciu technologii, o 
których mowa w akapicie pierwszym. 

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 1 stanowi, że „produkt” obejmuje zbiorniki stosowane do transportu lub 
przechowywania tych substancji. Propozycja zawarta w art. 22 ust. 3 uniemożliwiłaby powrót 
wodorochlorofluorowęglowodorów zawartych w kontenerach z rynku w celu wywozu. Wywóz 
pierwotnych lub zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów jest dozwolony zgodnie 
z przepisami art. 17 ust. 2 lit. g) i ważne jest, aby kontenery dopuszczone już do obrotu zostały 
zwrócone.
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Poprawka 93
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wodorochlorofluorowęglowodory 
zawarte w kontenerach wykorzystywane 
do transportu lub przechowywania tych 
substancji, które zostały wprowadzone do 
obrotu i które nie mogą być dłużej 
wykorzystywane, podlegają odzyskaniu. 
Wodorochlorofluorowęglowodory mogą 
być eksportowane zgodnie z art. 17 i 18 
lub zniszczone przy użyciu technologii, o 
których mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 1 stanowi, że „produkt” obejmuje zbiorniki stosowane do transportu lub 
przechowywania tych substancji. Propozycja zawarta w art. 22 ust. 3 uniemożliwiłaby powrót 
wodorochlorofluorowęglowodorów zawartych w kontenerach z rynku w celu wywozu. Wywóz 
pierwotnych lub zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów jest dozwolony zgodnie 
z przepisami art. 17 ust. 2 lit. g) i ważne jest, aby kontenery dopuszczone już do obrotu zostały 
zwrócone.

Poprawka 94
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia załącznik do 
niniejszego rozporządzenia z wykazem 
produktów i urządzeń, w przypadku 
których odzysk lub zniszczenie bez 
wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować.

Do 1 stycznia 2011 r. Komisja ustanawia 
załącznik do niniejszego rozporządzenia z 
wykazem produktów i urządzeń, w 
przypadku których odzysk lub zniszczenie 
bez wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować.



AM\755512PL.doc 51/66 PE416.362v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie możliwości ponownego odzyskania zmagazynowanych 
związków. W tym celu dodaje się datę odnoszącą się do przepisów wykonawczych.

Poprawka 95
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia załącznik do 
niniejszego rozporządzenia z wykazem 
produktów i urządzeń, w przypadku 
których odzysk lub zniszczenie bez 
wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować.

Do 1 stycznia 2010 r. Komisja ustanawia 
załącznik do niniejszego rozporządzenia z 
wykazem produktów i urządzeń, w 
przypadku których odzysk lub zniszczenie 
bez wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Aby móc je stosować, przedsiębiorstwa 
potrzebują tego wykazu. Aby zagwarantować ten sam poziom ochrony środowiska w trakcie 
odzysku lub niszczenia bez wcześniejszego odzysku, na całym terytorium UE należy 
zastosować najlepszą dostępną technologię.

Poprawka 96
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia załącznik do 
niniejszego rozporządzenia z wykazem 
produktów i urządzeń, w przypadku 
których odzysk lub zniszczenie bez 

Komisja ustanawia załącznik do 
niniejszego rozporządzenia z wykazem 
produktów i urządzeń, w przypadku 
których odzysk lub zniszczenie bez 
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wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować.

wcześniejszego odzysku są uważane za 
osiągalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, określając w 
odpowiednich przypadkach technologie, 
które należy stosować. Do wszelkich 
wniosków dotyczących utworzenia takiego 
załącznika załącza się pełną ekonomiczną 
ocenę kosztów ponoszonych przez państwa 
członkowskie i korzyści dla nich 
płynących z tego tytułu.

Or. en

Poprawka 97
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dnia 1 stycznia 2011 r. Komisja przyjmuje 
również plan działania przewidujący 
środki zachęcające do wycofywania 
omawianych substancji i zastępowania ich 
bezpieczniejszymi zamiennikami. 

Or. el

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę coraz pilniejszą potrzebę jak najszybszego odzyskiwania i eliminowania 
tych substancji, korzystne byłoby, gdyby Komisja sporządziła plan działania zachęcający 
użytkowników i producentów do jak najszybszego wycofania i zastąpienia tych substancji.

Poprawka 98
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przygotowując wniosek w sprawie 
załącznika Komisja skonsultuje się z 
państwami członkowskimi i wszystkimi 
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zainteresowanymi stronami w sprawie 
produktów i sprzętu, które mają zostać w 
nim wymienione.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie możliwości ponownego odzyskania zmagazynowanych 
związków.

Poprawka 99
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przygotowując wniosek w sprawie 
załącznika Komisja skonsultuje się z 
państwami członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
produktów i sprzętu, które mają zostać w 
nim wymienione, wykonalności pod 
względem technicznym i ekonomicznym 
odzysku lub zniszczenia bez 
wcześniejszego odzysku oraz technologii, 
jakie mają zostać zastosowane do każdego 
produktu oraz sprzętu.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różne zdolności państw członkowskich oraz wyzwania techniczne i 
ekonomiczne dotyczące skutecznego postępowania ze zmagazynowanymi substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową, Komisją powinna oficjalnie odwołać się do doświadczenia 
wszystkich zainteresowanych stron w procesie tworzenia nowego załącznika, w tym do państw 
członkowskich, przemysłu i organizacji pozarządowych.
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Poprawka 100
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje oceny środków 
podjętych przez państwa członkowskie i 
może  w świetle tej oceny oraz 
technicznych, a także innych istotnych 
informacji , jeśli jest to właściwe, przyjąć
środki dotyczące omawianych 
minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.

Komisja dokonuje oceny środków 
podjętych przez państwa członkowskie.
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
pianki izolacyjne w budynkach, także w 
odniesieniu do przepisów prawnych 
dotyczących odpadów. Do 1 stycznia 2011 
r. Komisja przyjmuje środki dotyczące 
omawianych minimalnych wymagań 
kwalifikacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie możliwości ponownego odzyskania zmagazynowanych 
związków. W tym celu dodaje się datę odnoszącą się do przepisów wykonawczych. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na pianki izolacyjne w budynkach, które również powinny wejść w 
zakres przyszłej dyrektywy w sprawie odpadów budowlanych i odpadów z rozbiórki.

Poprawka 101
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wycieki i emisje  substancji 
kontrolowanych

Ograniczanie emisji

1. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wszelkim  wyciekom 
substancji kontrolowanych  i ich 
minimalizowania. W szczególności 
stacjonarne urządzenia zawierające płyn 
chłodniczy w ilości powyżej 3 kg są 
kontrolowane corocznie pod kątem 
wycieków. 

1. Operatorzy następujących zastosowań 
stacjonarnych: urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła, w tym ich 
obiegów, oraz urządzeń zawierających 
rozpuszczalniki lub systemów ochrony 
przeciwpożarowej i gaśnic, w których 
wykorzystywane są substancje
kontrolowane wyszczególnione w 
załączniku I, z wykorzystaniem wszystkich 
środków, które są technicznie dostępne i 



AM\755512PL.doc 55/66 PE416.362v01-00

PL

nie powodują powstania 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów:

Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania kwalifikacyjne dla 
zaangażowanego personelu.   W świetle 
oceny tych środków podjętych przez 
państwa członkowskie  , a także 
informacji technicznych i  innych 
istotnych informacji Komisja, jeśli jest to 
właściwe, może przyjąć  środki dotyczące 
harmonizacji  omawianych minimalnych 
wymagań kwalifikacyjnych. 

a) zapobiegają wyciekom tych gazów; oraz

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.

b) dokonują natychmiastowej naprawy 
każdego wykrytego wycieku.

2. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wszelkim  wyciekom bromku 
metylu z instalacji do fumigacji oraz z 
jego innych zastosowań oraz w celu 
minimalizowania tych wycieków .  
Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania kwalifikacyjne dla 
zaangażowanego personelu.

2. Operatorzy zastosowań, o których 
mowa w ust. 1, dopilnowują, aby były one 
kontrolowane pod względem wycieków 
przez personel posiadający odpowiednie 
certyfikaty, spełniające podstawowe 
wymagania art. 5 rozporządzenia WE nr 
842/2006, zgodnie z następującym 
harmonogramem:

3. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wyciekom i emisjom
substancji kontrolowanych  podczas ich 
stosowania jako substraty i czynniki 
ułatwiające procesy chemiczne oraz w 
celu minimalizowania tych wycieków i 
emisji  .

a) zastosowania, w których jest 
wykorzystywane 3 kg lub więcej substancji
kontrolowanych, podlegają kontroli pod 
względem wycieków przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy; przepis ten nie ma 
zastosowania do urządzeń z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie i zawierają mniej 
niż 6 kg substancji kontrolowanych;

4. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wyciekom i emisjom
substancji kontrolowanych
wyprodukowanych w sposób 
niezamierzony w czasie wytwarzania 
innych chemikaliów oraz w celu 
minimalizowania tych wycieków i emisji .

b) zastosowania, w których jest 
wykorzystywane 30 kg lub więcej
substancji kontrolowanych, podlegają 
kontroli pod względem wycieków
przynajmniej raz na sześć miesięcy;

5. Komisja może określić technologie lub 
praktyki, które przedsiębiorstwa powinny 

c) zastosowania, w których jest 
wykorzystywane 300 kg lub więcej
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stosować w celu zapobiegania wszelkim 
wyciekom i emisjom substancji 
kontrolowanych i w celu ich 
minimalizowania. 

substancji kontrolowanych, podlegają 
kontroli pod względem wycieków 
przynajmniej raz na trzy miesiące;

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.

Zastosowania podlegają kontroli pod 
względem wycieków w terminie miesiąca 
po naprawieniu przecieku w celu
skontrolowania skuteczności naprawy.

Do celów niniejszego ustępu „podlegają 
kontroli pod względem wycieków” 
oznacza, że urządzenie lub system są 
sprawdzane w celu wykrycia wycieków z 
zastosowaniem bezpośrednich lub 
pośrednich metod pomiarowych, z 
położeniem największego nacisku na te 
części urządzenia lub systemu, w których 
występuje największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wycieku. Bezpośrednie i pośrednie 
pomiarowe metody kontroli pod względem 
wycieków określa się w standardowych 
wymaganiach dotyczących kontroli pod 
względem wycieków, o których mowa w 
ust. 7.
3. Jeżeli odpowiedni system wykrywania 
wycieków został zainstalowany i działa 
poprawnie, częstotliwość przeprowadzania 
działań kontrolnych wymaganych zgodnie 
z ust. 2 lit. b) i c) zmniejsza się 
dwukrotnie.
4. W przypadku systemów ochrony 
przeciwpożarowej, w odniesieniu do 
których wprowadzono system kontroli w 
celu spełnienia wymogów normy ISO 
14520, kontrole te mogą także odpowiadać 
wymogom niniejszego rozporządzenia, 
pod warunkiem że przeprowadzane są 
przynajmniej z taką samą częstotliwością.
5. Operatorzy zastosowań, o których 
mowa w ust. 1, w których jest 
wykorzystywane 3 kg lub więcej substancji 
kontrolowanych, prowadzą dokumentację 
dotyczącą ilości i typu zainstalowanych 
substancji kontrolowanych, wszelkich 
ilości dodanych i ilości odzyskanych 
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podczas serwisowania, konserwacji i 
końcowego unieszkodliwienia. Prowadzą 
oni również dokumentację innych 
istotnych informacji, zawierającą nazwę 
przedsiębiorstwa, które przeprowadziło 
serwis lub konserwację, lub konserwatora, 
który przeprowadził serwis lub 
konserwację, jak również daty i wyniki 
działań kontrolnych przeprowadzonych na 
podstawie ust. 2, 3 i 4 oraz właściwe 
informacje dotyczące zwłaszcza 
identyfikacji poszczególnych urządzeń 
stacjonarnych, o których mowa w ust. 2 
lit. b) i c). Dokumentacja ta jest 
udostępniana właściwemu organowi i 
Komisji na ich wniosek.
6. Do dnia 1 stycznia 2011 r. Komisja 
ustala, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 25 ust. 3, standardowe 
wymagania dotyczące kontroli wycieków 
dla każdego z zastosowań, o których mowa 
ust. 1 niniejszego artykułu.
7. Na podstawie informacji otrzymanych 
od państw członkowskich oraz w 
porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
Komisja może wprowadzić, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 3, 
minimalne wymagania i warunki 
wzajemnego uznawania w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i certyfikacji 
dla odpowiedniego personelu 
zaangażowanego w instalację, 
konserwację i serwisowanie urządzeń i 
systemów objętych art. 23 ust. 1 oraz dla 
personelu zaangażowanego w działania, o 
których mowa w art. 22 i 23.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 rozporządzenia w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 842/2006 
zawiera bardziej szczegółowe przepisy na temat wycieków i emisji substancji kontrolowanych. 
W celu zachowania spójności, poprawy jakości tekstu, a także zapewnienia większej ilości 
zabezpieczeń przed emisją, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tego samego tekstu w 
niniejszym rozporządzeniu.
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Poprawka 102
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wszelkim  wyciekom bromku 
metylu z instalacji do fumigacji oraz z jego 
innych zastosowań oraz w celu 
minimalizowania tych wycieków .
Państwa członkowskie określają minimalne 
wymagania kwalifikacyjne dla 
zaangażowanego personelu.

2. Przedsiębiorstwa podejmują  wszelkie 
wykonalne środki ostrożności w celu 
zapobiegania wszelkim  wyciekom bromku 
metylu z instalacji do fumigacji oraz z jego 
innych zastosowań oraz w celu 
minimalizowania tych wycieków . Państwa 
członkowskie określają minimalne 
wymagania kwalifikacyjne dla 
zaangażowanego personelu. W świetle 
oceny tych środków podjętych przez 
państwa członkowskie, a także informacji 
technicznych i  innych istotnych 
informacji Komisja, jeśli jest to właściwe, 
może przyjąć  środki dotyczące 
harmonizacji  omawianych minimalnych 
wymagań kwalifikacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to warunek umożliwiający zapewnienie tego samego poziomu ochrony środowiska na 
całym terytorium UE.

Poprawka 103
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może określić technologie lub 
praktyki, które przedsiębiorstwa powinny 
stosować w celu zapobiegania wszelkim 
wyciekom i emisjom substancji 
kontrolowanych i w celu ich 
minimalizowania.

5. Do dnia 1 stycznia 2010 r. Komisja
określa technologie lub praktyki lub 
normy wykonania, które przedsiębiorstwa 
powinny stosować w celu zapobiegania 
wszelkim wyciekom i emisjom substancji 
kontrolowanych i w celu ich 
minimalizowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Choć rozporządzenie 2037/2000 wymaga minimalizacji wycieków i emisji substancji 
zubożających warstwę ozonową, podmioty nie realizują tego wymogu właściwie w praktyce. 
Dostawcy usług związanych z czynnikami chłodniczymi oraz inne podmioty mające do 
czynienia z substancjami zubożającymi warstwę ozonową zdecydowanie potrzebują 
wytycznych technicznych. Rozporządzenie WE w sprawie niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych zawiera użyteczny tekst (dotyczący zapobiegania wyciekom i emisjom), który 
powinien zostać dodany do nowego rozporządzenia w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową po dokonaniu w nim odpowiednich zmian. Środki zawarte w wymienionym 
rozporządzeniu są oparte na holenderskim systemie STEK, dzięki któremu skutecznie 
obniżono wycieki i emisje czynników chłodniczych.

Poprawka 104
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może określić technologie lub 
praktyki, które przedsiębiorstwa powinny 
stosować w celu zapobiegania wszelkim 
wyciekom i emisjom substancji 
kontrolowanych i w celu ich 
minimalizowania.

5. Do dnia 1 stycznia 2010 r. Komisja
powinna określić technologie lub praktyki, 
które przedsiębiorstwa powinny stosować 
w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i 
emisjom substancji kontrolowanych i w 
celu ich minimalizowania oraz nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Aby móc je stosować, przedsiębiorstwa 
potrzebują wykazu technologii lub praktyk, jakie należy stosować w celu zapobiegania 
wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania oraz 
nadzoru. Dostępność tego wykazu na poziomie UE zagwarantuje ten sam poziom ochrony 
środowiska na całym terytorium UE.
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Poprawka 105
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) Substancje
zgłoszone przez strony w ramach decyzji 
XIII/5, X/8 oraz IX/24 protokołu są także 
dodane do części B załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku decyzji XIII/5, X/8 i IX/24 protokołu montrealskiego, strony zgłosiły szereg nowych 
substancji zubożających warstwę ozonową oraz substancji, co do których istnieją podejrzenia 
o podobne właściwości. Decyzja IX/24 stanowi: „Strona ta może zwrócić uwagę Sekretariatu 
na istnienie nowych substancji, które jej zdaniem mogą przyczyniać się do zubożania warstwy 
ozonowej i które mogą być produkowane w dużych ilościach, lecz które nie figurują w 
wykazie substancji kontrolnych na mocy art. 2 protokołu...” - Substancje te powinny zostać 
dodane do części B załącznika II, aby ich produkcja i wykorzystanie mogły być właściwie 
monitorowane. 

Poprawka 106
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W świetle istotnych informacji 
naukowych Komisja może włączyć do 

3. W świetle istotnych informacji 
naukowych Komisja może włączyć do 
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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)

części B załącznika II substancje, które nie 
są substancjami kontrolowanymi, ale które 
uznano za posiadające potencjał niszczenia 
ozonu w wysokości 0,01 lub więcej oraz 
które pozostają w atmosferze dłużej niż 
sześćdziesiąt 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

Istnieje wiele nietrwałych substancji fluorowcowanych, które teoretycznie mają potencjał 
niszczenia ozonu. Protokół montrealski stosuje rzeczywisty minimalny próg w wysokości 0,01. 
Jednak wykazano, że substancje bardzo nietrwałe, które pozostają w atmosferze krócej niż 60 
dni nie mogą się przedostać do stratosfery w ilościach, które mogłyby mieć znaczny i trwały 
wpływ na warstwę ozonową. Dlatego też właściwe jest ustalenie minimalnych wartości 
zarówno dla substancji zubożających warstwę ozonową, jak i okresu pozostawania w 
atmosferze.

Poprawka 107
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdego roku przed dniem 31 marca 
każde przedsiębiorstwo  przekazuje 
Komisji, przesyłając kopię do właściwego 
organu  państwa członkowskiego, dane 
wymienione w ust. 2–5  dla każdej 
substancji kontrolowanej  i każdej nowej 
substancji wymienionej w załączniku II  za 
okres od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia 
roku poprzedniego.

1. Każdego roku przed dniem 31 marca 
każde przedsiębiorstwo  przekazuje 
Komisji, przesyłając kopię do właściwego 
organu  państwa członkowskiego,
określone poniżej dane wymienione w ust. 
2–5  dla każdej substancji kontrolowanej  i 
każdej nowej substancji wymienionej w
części A załącznika II  za okres od dnia l 
stycznia do dnia 31 grudnia roku 
poprzedniego.

Or. en
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Uzasadnienie

Włączenie części B załącznika II wymaga określenia wymogów sprawozdawczych dla 
substancji, co do których nie uzgodniono jeszcze, czy powinny zostać zaklasyfikowane jako 
nowe substancje za pośrednictwem protokołu montrealskiego. Na posiedzeniu otwartej grupy 
roboczej stron protokołu montrealskiego projekty decyzji dotyczących tych substancji
wysunięte przez UE zostały odrzucone, jako że zespół ds. oceny naukowej i TEAP posiadały 
już mandat do prowadzenia takich przeglądów. Biorąc pod uwagę nowe substancje UE 
powinna stosować się do procedur protokołu montrealskiego.

Poprawka 108
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dane pochodzące z monitorowania we 
własnym zakresie dotyczące emisji i 
wycieków mających miejsce w procesie 
produkcyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie lepszej ochrony środowiska oraz ułatwienie zastosowania 
art. 19 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 109
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dane pochodzące z monitorowania we 
własnym zakresie dotyczące emisji i 
wycieków mających miejsce w procesie 
niszczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie lepszej ochrony środowiska oraz ułatwienie zastosowania 
art. 19 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 110
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – tabela – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie wdraża zobowiązania Wspólnoty wynikające z protokołu montrealskiego, 
dlatego też powinno być zgodne z tym protokołem. Jako że Wspólnota nie dysponuje 
właściwymi instrumentami w celu dokonania oceny właściwości zubożania warstwy ozonowej 
substancji nieobjętych protokołem, musi polegać na metodach w nim przewidzianych. Bromek 
n-propylu nie został określony jako substancja posiadająca znaczne właściwości zubożania 
warstwy ozonowej przez zespół ds. oceny naukowej i będzie nadal analizowany w ramach 
protokołu. Zanim podjęte zostaną jakiekolwiek działania wspólnotowe w odniesieniu do tego 
produktu, powinien on zostać wpierw oceniony w ramach protokołu. Dlatego też bromek n-
propylu powinien zostać usunięty z niniejszej sekcji. 

Poprawka 111
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – tabela – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CF3I   Trifluorojodometan (jodek 
trifluorometylu)   0,01 – 0,02

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Według przypisu 34 wymienione wielkości potencjału niszczenia ozonu są wielkościami 
szacunkowymi opartymi na istniejącej wiedzy oraz podlegają okresowej ocenie i zmianom 
w świetle decyzji podejmowanych przez strony. Taka ocena dostępna jest dla CF3I. W piśmie 
skierowanym do Komisji Europejskiej prof. dr Wuebbles, jeden z członków komitetu ds. oceny 
naukowej, oszacował właściwości niszczenia warstwy ozonowej CF3I za pomocą 
najnowocześniejszego modelowania trójwymiarowego w wys. 0,0068. Zakres wskazany we 
wniosku Komisji jest przestarzały.

Poprawka 112
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – tabela – nowe wiersze

Poprawka

C4Cl6 Heksachlorobutadien 0,07

1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroetan (lub R.113a) 0,65
C10H6BrOC
H3

6-bromo-2-metoskynaftalen (lub 
bromometoksynaftalen)

do wyznaczenia

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-bromo-3-chloropropan do wyznaczenia

CH2Br2 dibromometan do wyznaczenia

C2H4Br2 dibromoetan do wyznaczenia
C2H4BrCl bromochloroetan do wyznaczenia

C2H5Br bromoetan do wyznaczenia
C3H6Br2 1,3 - dibromopropan do wyznaczenia

C3H7Br 2-bromopropan do wyznaczenia

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrachloroheksafluorobutan do wyznaczenia

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku decyzji XIII/5, X/8 i IX/24 protokołu montrealskiego, strony zgłosiły szereg nowych 
substancji zubożających warstwę ozonową oraz substancji, co do których istnieją podejrzenia 
o podobne właściwości. Decyzja IX/24 stanowi: „Strona ta może zwrócić uwagę Sekretariatu 
na istnienie nowych substancji, które jej zdaniem mogą przyczyniać się do zubożania warstwy 
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ozonowej i które mogą być produkowane w dużych ilościach, lecz które nie figurują w 
wykazie substancji kontrolnych na mocy art. 2 protokołu...” - Substancje te powinny zostać 
dodane do części B załącznika II, aby ich produkcja i wykorzystanie mogły być właściwie 
monitorowane.

Poprawka 113
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) stosowanie tetrachlorku węgla w 
produkcji radioaktywnej 
cyjanokobalaminy;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Litera f) załącznika III nie jest zgodna z protokołem montrealskim, który zezwalał na 
zastosowanie tego czynnika jedynie w latach 2005-2006, dlatego też odniesienie do niego 
powinno zostać usunięte. Odstępstwo było dozwolone jedynie na okres dwóch lat, aby 
umożliwić przedsiębiorstwu wytwarzającemu cyjanokobalaminę wprowadzenie nowych 
procedur usuwania odpadów.

Poprawka 114
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – tabela – kolumna 2 – wiersz 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik A, gp. I
Załącznik B
Załącznik C, gp. I

Załącznik I, Gp. I
Załącznik I, Gp.II, GpIV, Gp. V
Załącznik I, Gp.VIII

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie - należy stosować numerację wprowadzoną w niniejszym 
rozporządzeniu, nie zaś numerację obowiązującą w protokole montrealskim.
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Poprawka 115
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – tabela – kolumna 3 – wiersz 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Halon
(Załącznik A, gp. II)

Halon
(Załącznik I, Gp.III)

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie - należy stosować numerację wprowadzoną w niniejszym 
rozporządzeniu, nie zaś numerację obowiązującą w protokole montrealskim.


