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1. PODSTAWY FORMALNE WYKONYWANIA I CEL PRACY 
 
 Praca została wykonana zgodnie z umową nr 247/10/Wn50/NE-OA-Tx/D z dnia 
5.07.2010 r. zawartą pomiędzy Instytutem Chemii Przemysłowej, Ministerstwem Środowiska 
i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmuje realizację 
Zadania I określonego w Załączniku nr 1 do tej umowy. 
 
 Celem pracy było opracowanie raportów wymaganych przez Komisję Europejską 
(KE) za 2009 r. od krajów członkowskich na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 roku w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, zwanego dalej „Rozporządzeniem 1005/2009”. 
 
 
 
2. WSTĘP 
 

 Rozporządzenie 1005/20091 obowiązuje kraje członkowskie, a więc również i Polskę, 
w sposób bezpośredni i zawiera przepisy obejmujące zasady procesu wycofywania w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej (UE) substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) 
kontrolowanych przez Protokół montrealski w sprawie SZWO podpisany w 1987 r., czyli tzw. 
„substancji kontrolowanych”. Rozporządzenie to nakłada określone obowiązki zarówno na 
niektóre grupy podmiotów, jak i na organy administracji rządowej krajów członkowskich. W 
szczególności w Rozporządzeniu 1005/2009 zawarte są wymagania dotyczące raportowania 
do KE przez właściwe organy kraju członkowskiego, do których Polska jest zobowiązana się 
zastosować. Wymagania te obejmują przekazywanie informacji dotyczących stosowania 
bromku metylu do zabiegów kwarantannowych i przedwysyłkowych, stosowania halonów  w 
celach krytycznych ochronie p-poż., a także przypadków nielegalnego handlu substancjami 
kontrolowanymi.2

(1) Raport dotyczący zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych bromku 
metylu wykonywany na podstawie art. 4(2)(iii) – raport ten należy sporządzać 
corocznie. 

  
 
W 2009 r. MŚ przesłało formalnie do KE za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP w 

Brukseli następujące raporty za 2008 r. (przygotowane przez Biuro Ochrony Warstwy 
Ozonowej i Klimatu Instytutu Chemii Przemysłowej – BOWOiK - w języku polskim i 
angielskim), których przekazanie było wymagane przez KE jeszcze na mocy Rozporządzenia 
2037/2000:  

 

 
(2) Raport dotyczący halonów przeznaczonych do zastosowań krytycznych 

wykonywany na podstawie art. 4(4)(iv) Rozporządzenia 2037/2000 – raport ten 
należy sporządzać corocznie. 

 

                                                 
1 Rozporządzenie 1005/2009 zastąpiło wcześniejsze Rozporządzenie (WE) 2037/2000 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (wraz z późniejszymi 
zmianami), zwane dalej „Rozporządzeniem 2037/2000”. 
 
2 W Rozporządzeniu 2037/2000 wymagane były jeszcze dwa inne raporty: dotyczący odzysku, recyklingu i 
regeneracji SZWO oraz dotyczący  wykorzystywania HCFC w ochronie przeciwpożarowej.  
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(3) Raport dotyczący stosowania substancji HCFCs w ochronie przeciwpożarowej 
wykonywany na podstawie art. 5(3) Rozporządzenia 2037/2000 – raport ten 
należy sporządzać corocznie. 

 
(4) Raport dotyczący odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji 

kontrolowanych wykonywany na podstawie art. 16(6) Rozporządzenia 2037/2000 
– raport ten należy sporządzać corocznie. 

 
(5) Raport dotyczący kontroli importu substancji kontrolowanych wykonywany na 

podstawie art. 20(3) Rozporządzenia 2037/2000 – raport ten należy sporządzać 
corocznie. 

 
KE nie zakwestionowała dotychczas żadnego z przesłanych jej w 2006 r., 2007 r., 

2008 r. i 2009 r. raportów i podziękowała nam za dobre ich przygotowanie – patrz 
szczegółowa informacja na ten temat w raporcie dla MS za 2008 r.  
 
 
 
3. RAPORTY WYKONANE W RAMACH PRACY REALIZOWANEJ W 2010 r. 

 
W ramach niniejszej pracy należało przygotować raporty nr 1,2 i 5 wymienione wyżej 

w p. 2  zawierające dane za 2009 r. 
 

Łącznie należało zatem sporządzić w języku polskim i angielskim i przekazać do MŚ 
3 raporty zawarte w Załącznikach nr 1 - 3 do niniejszego Raportu.  W przygotowywaniu 
tych raportów BOWOiK opierało się na danych przekazywanych przez podmioty używające 
SZWO w ramach obowiązku ewidencji SZWO zawartego w Ustawie o SZWO z dnia 20 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 121, poz. 1263) oraz na dodatkowych informacjach dostarczonych w 
wyniku przeprowadzonej przez BOWOiK ankietyzacji: 

 
- firm prowadzących fumigację bromkiem metylu – w odniesieniu do raportu 

dotyczącego zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych bromku metylu 
 
- użytkowników halonów wykorzystujących je do celów krytycznych – w 

odniesieniu do raportu dotyczącego zastosowań krytycznych halonów 
 

Ponadto MŚ zwrócił się do GIOŚ i Ministerstwa Finansów o przekazanie informacji 
niezbędnych do sporządzenia raportu dotyczącego przypadków nielegalnego handlu 
substancjami kontrolowanymi. BOWOiK dokonało analizy tych informacji i wykorzystało je 
przy sporządzaniu raportu.  

 
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich raportów jakie Polska była obowiązana 

przekazać KE oraz informacji jakie należało przekazać przedstawiono poniżej w p. 4.  
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4. RAPORTY WYMAGANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ OD KRAJÓW 
CZŁONKOWSKICH 

 
Rozporządzenie 1005/2009 zawiera w art. 26 następujące wymagania dotyczące 

raportowania przez właściwe organy kraju członkowskiego3

4.1.  Raport dotyczący zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych bromku 
metylu  

. 
 
 

 

 
Zgodnie z art. 26 ust. 2(a) Rozporządzenia 1005/2009 kraj członkowski jest 

obowiązany przedkładać KE raport dotyczący ilości bromku metylu autoryzowanych w celu 
przeprowadzenia na jego terytorium zabiegów kwarantannowych i przedwysyłkowych, celów 
do których zastosowano bromek metylu w konkretnych przypadkach oraz postępów w ocenie 
i stosowaniu metod alternatywnych. 

 
W 2010 r. KE opublikowała nieco zmodyfikowany format raportu, jaki jest w tym 

przypadku wymagany. Raport należy sporządzać corocznie. Zgodnie z wytycznymi KE raport 
za 2009 r. należało przekazać do dnia 30.06.2010 r. Propozycja treści raportu dotyczącego 
zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych bromku metylu za 2009 r. sporządzonego 
w języku polskim i angielskim zgodnie z nowym wymaganym formatem przesłana do MŚ 
stanowi Załączniki nr 1-A (wersja polska) i 1-B (wersja angielska). 
 
 
4.2. Raport dotyczący halonów przeznaczonych do zastosowań krytycznych  
 

Zgodnie z art. 26 ust. 1(b) Rozporządzenia 1005/2009 kraj członkowski jest 
zobowiązany przedkładać KE raport o ilościach halonów zainstalowanych, zastosowanych i 
zmagazynowanych do zastosowań krytycznych wymienionych w Aneksie VI 
Rozporządzenia4

                                                 
3 Komisja wymaga również raportowania bezpośrednio przez importerów i eksporterów substancji 
kontrolowanych. Raporty te nie są przedmiotem niniejszej pracy. 
 
4 Ostatnio została uzgodniona zmiana do Aneksu VI zawierająca m.in. zmieniony wykaz zastosowań 
krytycznych oraz daty wycofywania halonów z tych zastosowań. Odpowiednie rozporządzenie KE nie zostało 
jednak dotychczas opublikowane, choć jego publikacja nastąpi z pewnością jeszcze w  2010 r. 

, podjętych działaniach na rzecz ograniczenia ich emisji, a także postępów w 
zakresie identyfikacji i stosowania odpowiednich alternatyw. 

 
W 2010 r. KE opublikowała nieco zmodyfikowany format raportu, jaki jest w tym 

przypadku wymagany. Raport należy sporządzać corocznie. Zgodnie z wytycznymi KE raport 
za 2009 r. należało przekazać do dnia 30.06.2010 r. Propozycja treści raportu dotyczącego 
halonów przeznaczonych do zastosowań krytycznych w języku polskim i angielskim 
przesłana wcześniej do MŚ stanowi Załączniki nr 2-A (wersja polska) i 2-B (wersja 
angielska).  
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4.3. Raport dotyczący przypadków nielegalnego handlu substancjami kontrolowanymi  
 

Zgodnie z art. 26 ust. 1(c) Rozporządzenia 1005/2009 kraj członkowski jest 
zobowiązany przedłożyć Komisji raport dotyczący przypadków nielegalnego handlu 
substancjami kontrolowanymi. Raport należy sporządzać corocznie. W 2010 r. KE 
opublikowała nieco zmieniony format raportu. Zgodnie z wytycznymi Komisji raport za 2009 
r. należało przekazać do dnia 30.06.2010 r. Propozycja treści raportu dotyczącego 
przypadków nielegalnego handlu substancjami kontrolowanymi w języku polskim i 
angielskim stanowi Załączniki nr 3-A (wersja polska) i 3-B (wersja angielska). 

 
Wszystkie wymienione wyżej raporty zostały przygotowane przez BOWOiK, a 

następnie zatwierdzone przez MŚ i przekazane do KE przez Przedstawicielstwo w Brukseli 
pismem z dnia 30.06.2010 r. KE potwierdziła pocztą elektroniczną w dniu 16.07.2010 r. 
otrzymanie wszystkich tych raportów.  

 
 
 

5. WNIOSKI Z RAPORTÓW OPRACOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEJ 
PRACY 

 
5.1. Raport dotyczący zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych bromku metylu 

(Załączniki nr 1-A i 1-B)5

Rok 

 wykazał, że w 2009 r. przeprowadzono z zastosowaniem 
bromku metylu łącznie 1436 zabiegów przedwysyłkowych (czyli znacznie mniej 
zabiegów niż w 2008 r. - 2063), do których zastosowano 6 215,4 kg bromku metylu 
(mniej, niż w 2008 r. – 7 760 kg). Zestawienie ilości bromku metylu zastosowanych do 
obu rodzajów zabiegów łącznie w latach 2001-2008 przedstawiono w Tabeli nr 1 poniżej. 

  
Tabela nr 1. Zestawienie ilości bromku metylu wykorzystanych w Polsce w latach 2001-
2007 r. do zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych (QPS) - według danych 
BOWOiK. 

 
 

Ilość bromku metylu 
(tony) 

2001 34,6 
2002 36,8 
2003 45,4 
2004 28,4 
2005 1,5 
2006 2,5* 
2007 6,0 
2008 7,8 
2009 6,2 

*w tym ok. 500 kg wykorzystane do zabiegów    
kwarantannowych 

 

                                                 
5 Raport w języku polskim nie zawierał niektórych elementów z raportu w języku angielskim i został 
poprawiony przez BOWOiK w porozumieniu z MŚ. W załączniku nr 3-A znajduje się poprawiona wersja 
raportu. 
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Gwałtowny spadek ilości bromku metylu wykorzystanych do zastosowań 
kwarantannowych i przedwysyłkowych na przełomie lat 2004 i 2005 wynika ze zmiany 
listy szkodników kwarantannowych po akcesji Polski do UE. Kwestię tę wyjaśniono 
szczegółowo w raporcie za 2005 r. W 2009 r. odwróciła się bardzo niepokojąca i 
utrzymująca się od 2006 r. tendencja wzrostowa w odniesieniu do ilości bromku 
metylu wykorzystanych do zastosowań przedwysyłkowych (3- krotny wzrost w 2007 
r. w porównaniu z 2006 r. i 4- krotny w porównaniu z 2005 r. oraz dalszy wzrost w 2008 
r.). Poniżej przedstawiono prawdopodobne przyczyny zmniejszenia się w 2009 r. ilości 
bromku metylu wykorzystywanych do zastosowań przedwysyłkowych. 

 
Zmniejszenie się ilości bromku metylu wykorzystanej do zabiegów 

przedwysyłkowych w 2009 r. o ok. 25%, jest z pewnością zjawiskiem pozytywnym w 
świetle obowiązującego już od 19.03.2010 r. całkowitego zakazu wykorzystywania 
bromku metylu do zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych6

W 2009 r. zabiegi przedwysyłkowe wykonywało 7 firm. Zastanawiające jest, że 
bardzo duże zużycie bromku metylu do zabiegów przedwysyłkowych wykazała po raz 
kolejny jedna z firm (Agropest Alfa). Z danych przekazanych przez tę firmę wynika, że 
wykonała ona w ciągu roku 2009 prawie 1000 zabiegów przedwysyłkowych, co wydaje 
się technicznie mało prawdopodobne. Inna z firm wykorzystujących bromek metylu do 
zabiegów przedwysyłkowych w 2009 r. (ZFG Fedyna) nie podała (pomimo kilku 
monitów ze strony BOWOiK) żadnych danych potwierdzających iż były to rzeczywiście 
zabiegi spełniające kryteria zabiegów przedwysyłkowych. Postuluje się, aby PIORIN 
i/lub PIOŚ przeprowadziły kontrolę w tej firmie oraz ewentualnie we wszystkich innych 
firmach, które wykazały zastosowania przedwysyłkowe bromku metylu w 2009 r.

. Przyczyną może 
być coraz szersze stosowanie metod alternatywnych, w szczególności preparatów 
fosforowodorowych oraz metody ogrzewania (patrz tabela w punkcie 3 Załącznika Nr 1). 
Stosujący te metody fumigatorzy zwracali jednak uwagę na ich wady w porównaniu do 
bromku metylu – w przypadku fosforowodoru był to bardzo długi czas zabiegu 
wymagany do osiągnięcia zamierzonego efektu, a w przypadku ogrzewania – znacznie 
wyższy koszt zabiegu. Tym niemniej w sytuacji wchodzącego w życie dla Polski w 2010 
r. wspomnianego wyżej całkowitego zakazu stosowania bromku metylu w UE 
fumigatorzy będą zmuszeni do stosowania tych alternatyw. Problemem w stosowaniu 
fosforowodoru i jego preparatów do zabiegów przedwysyłkowych jest również to, że 
metoda ta nie jest dopuszczona przez konwencję ISPM-15 (tam dopuszcza się jedynie 
stosowanie bromku metylu lub ogrzewania), a wiec zabiegi odkażania opakowań 
drewnianych podlegające pod ISPM-15 będą musiały być wykonywane wyłącznie 
metodą ogrzewania. Metoda ta jest skuteczna, jak wykazały to m.in. badania prowadzone 
w Polsce przez SGGW – patrz tabelka w punkcie 2 Załącznika Nr 1. 

 

7

                                                 
6 Zgodnie z Decyzją Ministerstwa Rolnictwa (do której wydania upoważniały przepisy UE dotyczące ochrony 
roślina w szczególności Decyzja Komisji 2008/753/EC z dnia 18.09.2008 r. o niewłączaniu bromku metylu do 
Aneksu I Dyrektywy Rady 91/414/EEC) do 18.03.2010 r. polscy fumigatorzy mogli stosować jeszcze bromek 
metylu do celów kwarantannowych i przedwysyłkowych. 
 
7 Firmy, które przeprowadziły w 2009 r. zabiegi przedwysyłkowe przy zastosowaniu bromku metylu (numery 
odpowiadają numerom w raporcie przekazanym do KE): 1- Cargofum, 2- ZFG Fedyna, 3- DDD Francuz, 4 - 
Best Pest (nie stosował bromku metylu w 2009 r.), 5- Agropest Alfa, 6- Agropest, 7- Solfum, 8- Rolfum. Dane 
kontaktowe tych firm są dostępne w BOWOiK. 

 pod 
kątem spełnienia przez nie warunków ustalonych przez MŚ. Jest to niezbędne również 
dlatego, że zgodnie z ustanowionymi w 2009 r. przepisami zabiegi te będzie można 
wykonywać jedynie do 18 marca 2010 r.  
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Dodatkowo można zauważyć, że – podobnie, jak w latach poprzednich - zabiegi 

przedwysyłkowe dotyczyły w przeważającej części drewna oraz palet i opakowań 
drewnianych, zwłaszcza palet drewnianych, które wysłano do ponad 20 krajów świata.  

 
 
5.2. Raport dotyczący halonów przeznaczonych do zastosowań krytycznych (Załączniki nr 

2-A i 2-B) wykazał, że obecnie (na dzień 1 stycznia 2010 r.) w Polsce w instalacjach 
spełniających kryteria zastosowań krytycznych zamieszczonych w Aneksie VII 
Rozporządzenia 1005/2009 (z późniejszymi zmianami tego Aneksu) znajduje się  
30 452,54 kg halonów, w tym: halon 1301 – 13 343,95 kg, halon 1211 – 7 469,56 kg i 
halon 2402 – 9 639,03 kg. Oznacza to, że ilość halonów znajdujących się w instalacjach 
krytycznych wyraźnie wzrosła (o ok. 4 tony), przy czym należy zauważyć, że wynika to 
przede wszystkim ze zwiększenia ilości halonu 2402 znajdującej się w sprzęcie 
wojskowym (o ok. 3 tony), w porównaniu do danych zamieszczonych w raporcie za 2008 
r. Nastąpiło to pomimo działań na rzecz zastępowania halonów alternatywnymi środkami 
gaśniczymi podejmowanych przez poszczególne grupy użytkowników i opisanych w 
raporcie do KE. W świetle niedoborów halonu 2402 na rynku szczególnie niepokojący 
jest wzrost ilości tego halonu znajdującego się w sprzęcie wojskowym, co może wynikać 
z nasilenia się remontów starego sprzętu zakupionego w ZSRR, w którym stosowano 
powszechnie ten rodzaj halonu. Zmiany ilości poszczególnych rodzajów halonów 
znajdujących się w instalacjach mających charakter zastosowań krytycznych w okresie 
2004 - 2009 na podstawie raportów za te lata są przedstawione w Tabeli nr 2. 

 
Tabela nr 2. Zmiany ilości halonów znajdujących się w instalacjach mających charakter 
zastosowań krytycznych w okresie 2004-2009. 
 

Rodzaj 
halonu 

Ilości halonów znajdujących się w instalacjach krytycznych, 
kg w poszczególnych latach 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1301 11 847,56 9 359,16 8 212,09 9 736,85 12 594,04 13 343,95 

1211 3 766,236 7 147,536 7  018,33 8 060,20 6 997,47 7 469,56 

2402 5 199,16 8 017,23 
 7 173,65 5 960,19 6 549,39 9 639,03 

Łącznie 20 812,956 24 524,526 22 404,07 23 757,24 26 140,90 30 452,54 

 
 

W 2009 r. (podobnie jak w latach poprzednich) największą ilość halonów w 
instalacjach krytycznych posiadało wojsko (27 751,95 kg, tj. ok. 91%), znacznie mniejsza 
ilość (2 700,6 kg, tj. ok. 9%) znajdowała się w instalacjach administrowanych przez 
lotnictwo cywilne oraz porty lotnicze, a także w instalacjach p-poż znajdujących się w 
zakładach przemysłowych (205,9 kg)8

                                                 
8 Stwierdzono tylko jedną taka instalację znajdująca się w wytworni PVC w ZA Anwil we Włocławku (obecnie 
część koncernu Orlen) 

. Należy dodać, że wojsko, lotnictwo cywilne oraz 
Anwil S.A. dysponowały na koniec 2009 r. łącznie zapasami halonów wynoszącymi 
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4 178,68 (w tym 2 546,71 kg halonu 1301, 276,87 kg halonu 1211 oraz 1 355,1 kg halonu 
2402, co stanowi znaczny wzrost zapasów w porównaniu z danymi za 2008 r. Tym 
niemniej – podobnie jak w latach poprzednich - ani wojsko, ani inne instytucje 
posiadające instalacje halonowe nie odpowiedziały w pełni na zadane przez nas pytanie 
dotyczące działań podejmowanych na rzecz eliminacji istniejących zastosowań 
krytycznych halonów, co w znacznym stopniu utrudniło sformułowanie przez nas 
odpowiedzi na analogiczne pytanie w raporcie przekazanym do KE. 

 
Emisja halonu ze wszystkich instalacji krytycznych wyniosła 21,59 kg, a więc 

znacząco mniej niż w 2008 r., w którym praktycznie cała emisja nastąpiła w jednym z 
centrów łączności i dowodzenia Sił Zbrojnych. Należy dodać, że w 2009 r. w wojsku 
kontynuowano działania rozpoczęte w 2008 r. mające na celu ograniczenie emisji - takie, 
jak dokładne sprawdzanie stanu technicznego butli i ich legalizacja przez autoryzowane 
instytucje czy okresowe sprawdzanie szczelności przez wyspecjalizowane firmy 
serwisowe. 

 
Ogólnie należy stwierdzić, że jakość danych przekazywanych przez 

użytkowników halonów poprawiła się w porównaniu do poprzednich lat. Szczególnie 
dotyczy to wojska, ponieważ BOWOiK w 2009 r. przeprowadziło szczegółową analizą 
danych o zawartości halonu w sprzęcie wojskowym, której wynikiem było stwierdzenie 
pewnych niejasności. Zostały one wyjaśnione w porozumieniu MON i w związku z tym 
dane dotyczące halonów dotyczące zastosowań wojskowych za 2009 r. mogą różnić się w 
niektórych pozycjach od danych za 2008 r. Poza tym po przeprowadzonym w 2008 r. na 
prośbę MON przez szefa BOWOiK szkoleniu dla personelu wyższego szczebla 
wojskowego podjęto decyzję o kontynuowaniu tego szkolenia w 2009 r. dla personelu 
niższego szczebla na poziomie jednostek wojskowych. Wpłynęło to również na jakość 
danych przekazanych przez wojsko za 2009 r. 

 
Należy dodać, że w związku z nowelizacją załącznika VI do rozporządzenia 

1005/2009 wprowadzającego terminy wycofania halonów z poszczególnych zastosowań 
krytycznych BOWOiK przeprowadzało na bieżąco w porozumieniu z MŚ konsultacje z 
MON, ZA Anwil, Zarządem Portów Lotniczych, Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz 
PLL LOT odnośnie określenia możliwych do zaakceptowania dat oraz, w porozumieniu z 
MŚ, brało czynny udział w negocjowaniu tych terminów z KE. Szczegóły dotyczące tej 
kwestii zostaną przedstawione w raporcie dla MŚ zawierającym informacje o realizacji w 
2009 r. bieżących zadań wynikających z Rozporządzenia 1005/2009. 

 
 

5.3.Raport dotyczący kontroli importu substancji kontrolowanych (Załączniki nr 3-A i nr 3-
B) wykazał, że służby celne wykryły w 2009 r. jeden przypadek próby nielegalnego 
przywozu substancji kontrolowanych (w 2008 r. były to dwa przypadki). Była to – 
podobnie jak w 2008 r. - próba przywozu do Polski z Ukrainy przez osoby prywatne kilku 
butli jednorazowego użytku zawierających po 13,6 kg substancji kontrolowanej, przy 
czym w 2009 r. substancją tą był czynnik chłodniczy HCFC-22. Butle z HCFC-22 nie 
zostały wpuszczone na terytorium UE i nałożono grzywnę na osobę przewożącą, a towar 
zwrócono na Ukrainę. W 2009 r. stwierdzono ponadto 4 próby nielegalnego wywozu z 
terytorium UE (w porcie morskim Szczecin-Świnoujście) sprzętu chłodniczego 
(używanych chłodziarek i zamrażarek). Towar został zwrócony do Niemiec, skąd 
pochodził.  
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Ponadto stwierdzono, że na rynku polskim pojawiły się w 2009 r. butle 
oznakowane jako HFC-134a (czyli substancję nie będącą substancją kontrolowaną) 
zawierające w rzeczywistości trudną do identyfikacji mieszaninę różnych czynników 
chłodniczych, w tym CFC, co potwierdziło oznaczenie dokonane przez Fundację 
PROZON, która przeprowadziła zakup kontrolowany jednej butli. Sprawa została 
zgłoszona do GIOŚ i Ministerstwa Finansów, ale dotychczas nie otrzymano informacji o 
postępach w jej wyjaśnianiu.  

Niezależnie od służb celnych kontrolę potencjalnych importerów SZWO 
prowadziły również służby WIOŚ w ramach ustalonego przez GIOŚ programu kontroli 
podmiotów używających9

                                                 
9 Zgodnie z definicją „używania” zawartą w Ustawie o SZWO 

 SZWO, ale nie stwierdziły one przypadków nielegalnego 
importu. Mimo to można sądzić, że taki nielegalny handel ma miejsce – patrz informacja 
powyżej. Inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili w 2009 r. kontrole w 586 
podmiotach objętych przepisami Rozporządzenia 2037/2000 i ustawy o SZWO, w tym 
zarówno w firmach będących importerami, eksporterami lub dystrybutorami SZWO, jak i 
w firmach serwisowych, firmach wykorzystujących SZWO w prowadzonej przez siebie 
działalności (w tym w firmach wykorzystujących SZWO jako czynnik ułatwiający 
procesy chemiczne i do celów laboratoryjnych i analitycznych, a także stosujących 
bromek metylu do celów kwarantannowych i przedwysyłkowych oraz krytycznych) oraz 
w firmach użytkujących urządzenia zawierające SZWO. Łącznie w kontrolowanych 
podmiotach odnotowano 343 naruszeń przepisów (w 2008 r. było ich 297). Pozytywnym 
zjawiskiem jest to, że naruszenie przepisów polegających na niepodejmowaniu działań w 
celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanych odnotowano tylko w 8% 
przypadków. Pozostałe przypadki, to niespełnienie wymagań administracyjnych 
(raportowanie, ewidencja, prowadzenie Kart Urządzenia itp.). Powtórne kontrole 
realizacji zaleceń inspektorów IOŚ przeprowadzone we wcześniej kontrolowanych 
firmach wykazały, że zalecenia zrealizowano w ponad 85%, co należy uznać za dobry 
wynik, choć gorszy, niż w 2007 r. (90%). Potwierdza to bardzo ważną rolę kontroli 
przeprowadzanych przez inspektorów ochrony środowiska w monitorowaniu wypełniania 
przez podmioty działające na terytorium Polski postanowień Rozporządzenia 2037/2000 
(obecnie Rozporządzenia 1005/2009) i uzupełniającej to rozporządzenie ustawy o 
SZWO. 
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Reporting form on 

Illegal trade 

According to Article 26(1)(c) of Regulation (EC) No 1005/2009 of the European 
Parliament and the Council on substances that deplete the ozone layer and Decision 

XIV/7 of the parties to the Montreal Protocol 

 

1. INTRODUCTION: 

Under Article 28(1) of Regulation (EC) No 1005/2009 Member States are required to conduct 
inspections on the compliance with the Regulation, including inspections in import and 
exports. 

Parties to the Montreal Protocol are invited to submit a report on illegal trade in ozone 
depleting substances to the Ozone Secretariat pursuant to Decision XIV/7 of the Parties to the 
Montreal Protocol. 

On the request of Member States both surveys are combined in this form. The Commission, 
on behalf of Member States, will report to the Ozone Secretariat. 

2. GENERAL INFORMATION: 

Member State Poland 

Reporting period 01 January – 31 December 2009 

Name of the reporting officer: Janusz Kozakiewicz 

Designation: Associate Professor, Head of Ozone Layer and 
Climate Protection Unit 

Organisation: Industrial Chemistry Research Institute, Ozone 
Layer and Climate Protection Unit 

Postal address: 8, Rydygiera Str., 01-793 Warsaw, Poland 

Phone: (+48-22) 6339291 

Fax: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Date: 30.06.2010 
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3. GENERAL GUIDANCE FOR COMPLETING THIS FORM: 

Please describe actions taken, other activities, and results of checks in detail. Where 
legislation or a programme is mentioned, please state the complete reference title and number. 

Please provide answers to all questions. If for a certain question there is nothing to report or if 
the answer is identical to that in previous reports please indicate this clearly e.g. by stating 
"NIL", "nothing to report" or "see report of year YYYY". Questions without answers will be 
considered as "not reported". 

You can attach supplementary information where appropriate, provided you include a 
summary in the relevant part(s) of the form. 

For reporting the 2009 data, please complete and return the report no later than 30 June 2010 
to: 

European Commission 
DG Climate Action C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  

 

4. DECLARATION OF DISCLOSURE: 

4.1. Reporting to UNEP: 

Information provided in this report may be forwarded to the Ozone Secretariat. Details on 
names of companies or persons involved will not be reported to the Ozone Secretariat without 
additional agreement of the Member State. 

4.2. Publication of the report on CIRCA: 

Unless there is an explicit objection by the Member State, the Commission may publish the 
report on CIRCA and thus make it available for other Member States for the purpose of 
sharing good practice. 

 

5. QUESTIONS: 

5.1. Proven cases of illegal trade (imports and exports): 

Please report in the table below only proven cases of illegal imports/exports of controlled 
substances or products and equipments. “Proven cases” are those where some action was 
taken such as a fine imposed or a court hearing. This includes an investigation which may 
have been carried out and that resulted in actions being taken by the competent authority. 
Report other investigations and their results in question 2 or 3. 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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Also provide here information for cases whose investigation had not been finished at the time 
the previous report has been submitted (e.g. due to outstanding court rules). Also include here 
proven cases of illegal trade from previous years that were not reported in previous reports 
(e.g. because they have been only discovered during the current reporting period). 

Please report all quantities in metric-kg with an accuracy of ± 1 kg. Always round up to the 
next kilogram. To avoid confusion do not insert decimals and do not use any thousand 
dividers. In the column "Comments" state at least

• Investigating authority 

: 

• Date the illegal trade occurred 
• Official file reference number 

Add more rows if necessary. 

 

Name 
and 
quantity 
of ODS 

Results from checks 
made by Customs 
Authorities or other 
activities undertaken 

Action taken 
(e.g. entry denied,  
seizures, fines, court 
rules …) 

Comments  

HCFC-22 

5 
cylinders 
13.6 kg 
each 

Goods shipped from 
Ukraine through customs 
post in Hrebenne. No 
import license presented. 

Fine collected. 

Entry denied. Shipment 
returned back to 
Ukraine. 

Date of check: 
5.01.2009. Check 
conducted by customs 
officers from Customs 
Division in Hrebenne. 
Contact phone No.: (+48 
84) 6674182 
Number of case: 
303020-063-3/09/MM 
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ODS - 
CFCs (?) 

5 used 
refrigerato
rs 

Goods shipped from 
Germany and intended to 
be exported outside EU 
through Polish sea port 
Szczecin-Świnoujscie.   

Export outside EU not 
allowed. Shipment 
returned back to 
Germany based on 
agreement signed on 
2.12.2009. 
Decision taken on 
cancellation of application 
for export – Decision No  
421030-SPC-4750-
6/2010/MST of 26.02.2010  

Date of check: 
10.08.2010. Joint check 
conducted by customs 
officers from Customs 
Division Nabrzeże 
Łasztownia and 
environmental inspectors 
from Szczecin Regional 
Office. 

Contact: 
(1) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet.
gov.pl  

(2) Michał  Szczęsny tel. 
(+4891) 914406783, 
e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Application for export 
registered in ECS system: 
MRN 
09PL421030E0040257  

ODS - 
CFCs (?) 

5 used 
refrigerato
rs 

Goods shipped from 
Germany and intended to 
be exported outside EU 
through Polish sea port 
Szczecin-Świnoujście  

Export outside EU not 
allowed. Shipment 
returned back to 
Germany based on 
agreement signed on 
18.01.2010. 
Decision taken on 
cancellation of application 
for export – Decision No  
421030-SPC-4750-
9/2010/MST of 24.03.2010  

Date of check: 
10.08.2010. Joint check 
conducted by customs 
officers from Customs 
Division Nabrzeże 
Łasztownia and 
environmental inspectors 
from Szczecin Regional 
Office. 

Contact: 
(1) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet.
gov.pl  

(2) Michał  Szczęsny tel. 
(+4891) 914406783, 
e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Application for export 
registered in ECS system: 
MRN 
09PL421030E0040174 

mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
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ODS - 
CFCs (?) 

38 used 
refrigerato
rs and 12 
used 
freeers 

Goods shipped from 
Germany and intended to 
be exported outside EU 
through Polish sea port 
Szczecin-Świnoujscie  

Export outside EU not 
allowed. Shipment 
returned back to 
Germany based on 
agreement signed on 
2.12.2009. 
Decision taken on 
cancellation of application 
for export – Decision No  
421030-SPC-4750-
4/2010/MST of 26.02.2010  

Date of customs check: 
10.08.2010. Joint check 
conducted by customs 
officers from Customs 
Division Nabrzeże 
Łasztownia and 
environmental inspectors 
from Szczecin Regional 
Office. 

Contact: 
(1) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet.
gov.pl  

(2) Michał  Szczęsny tel. 
(+4891) 914406783, 
e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

 
Application for export 
registered in ECS system: 
MRN 
09PL421030E0040083 

ODS - 
CFCs (?) 

58 used 
refrigerato
rs  

Goods shipped from 
Germany and intended to 
be exported outside EU 
through Polish sea port 
Szczecin-Świnoujście  

Export outside EU not 
allowed. Shipment 
returned back to 
Germany based on 
agreement signed on 
18.01.2010. 
Decision taken on 
cancellation of application 
for export – Decision No  
421030-SPC-4750-
9/2010/MST of 26.02.2010  

Date of customs check: 
10.08.2010. Joint check 
conducted by both 
customs officers and 
environmental 
inspectors. 
Application for export 
registered in ECS system:  
MRN 
09PL421030E0040067 

 

 

5.2. Other cases of illegal trade (imports and exports): 

Please report here other cases of illegal trade that were subject to investigations but for 
whatever reason do no classify as proven cases of illegal trade (e.g. alleged cases with 
ongoing investigations, cases where an initial suspicion did not turned out to be justified, 
cases of illegal trade without legal follow up for whatever reason). This information will be 
used to identify potential areas for improvement or potential gaps in the Regulation.  

Also provide information for cases whose investigation had not been finished when the 
previous report has been submitted.  

mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
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Please report all quantities in metric-kg with an accuracy of ± 1 kg. Always round up to the 
next kilogram. To avoid confusion do not insert decimals and do not use any thousand 
dividers. In the column "Comments" state at least

• Investigating authority 

: 

• Date the illegal trade occurred 
• Official file reference number 

Add more rows if necessary. 

Name 
and 
quantity 
of ODS 

Results from checks 
made by Customs 
Authorities or other 
activities undertaken 

Action taken 
(e.g. entry denied,  
seizures, fines, court 
rules …) 

Comments  

Mixture 
of CFCs, 
HCFCs 
and HFCs 

Controlled purchase 
(from Polish branch of 
an Ukrainian firm) of a  
cylinder labelled as 
“Refrigerant HFC-134a” 
imported from China. 
This did not match other 
information on the 
cylinder that the 
substance is 
„chlorodifluoromethane” 
– i.e. R22 (HCFC-22) –
and 
„chlorodifluoroethane” – 
i.e.. R142 (HCFC-142). 
Also UN Number on the 
cylinder was UN 3163 – 
not correct for HFC-
134a. Analysis of the 
contents by GC showed 
that it contained an 
unknown mixture of 
CFCs, HCFCs and 
HFCs.  

The case was reported to 
the Ministry of Finance 
and Main Environmental 
Inspectorate for further 
proceeding. 

Date of the controlled 
purchase: 15.04.2010. 
The case is still under 
investigation. 

 

 

5.3. Other checks performed: 

Please report here on a voluntary basis other investigations related to Regulation (EC) No 
1005/2009 (e.g. cases related to illegal placing on the market, violation of minimum 
requirements or reporting obligations etc.). 

The results of checks conducted in 2009 by the environmental inspectors based on Polish 
Ozone Act of 20.04.2004 are presented below: 
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- Checks in 586 companies were conducted. In 207 companies (i.e. in 35% of all 
controlled companies) 343 cases of violating the regulation or Polish Ozone Act were 
found. In 2008, violations were found in much greater percentage of checked 
companies (54%) what proves that the checks positively affected the process of 
implementation of ODS legislation in Poland.  

- All violations were classified into four categories 1-4. Category 1 was considered least 
offensive against environment and category 4 was considered as most offensive 
against environment. Only 8% of all cases were classified to Category 4. 

-  The most frequent cases where violation of law was found were:  

o Wrong labelling – 23% of all cases 

o Leakage controls not conducted – 17% of all cases 

o Lack of appropriately maintained equipment logbook  - 15% of all cases 

o Lack of ODS inventory – 15% of all cases 

o Payments of ODS fee not made – 13% of all cases 

o No action taken to stop emission – 8% of all cases 

- Based on the results of checks 199 decisions were made calling the violators to stop 
activities which violated the law. In 21 cases the fines were decided upon and 13 cases 
were submitted for further proceeding by competent authorities. Moreover,129 
recommendations were given.  

- The percentage of fulfilling in 2009 the requirements contained in decisions taken in 
2008 or meeting the recommendations given in 2008 was very high (85%). 

 

5.4. Principles of the checks performed: 

Please report here on a voluntary basis the general principles and organisation of the 
relevant checks in your Member State. As the Regulation does not require any particular 
measure the below list is only indicative

•  Is an electronic customs check system implemented and how does it work? 

: 

•  Are special check tools available (e.g. x-ray equipment, mobile analysers)? 
•  What measures are taken to prevent or to discover illegal trade? 
•  How are accidentally or intentionally false declarations addressed (e.g. use of wrong CN 

codes, ODS declared as legal chemicals like HFCs)? 
• Are there special task forces? 
 

Response to those questions was given in the report  fro 2008. 
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5.5. Schedule and results of checks performed: 

Please report here on a voluntary basis the schedule of checks (e.g. all ODS imports/exports 
subject to documentary checks, x% of the cases are physically checked) for the reporting year 
and (if available) for coming years. Provide the actual number of performed checks, the type 
of checking and their results. 

This information was contained in the report for 2008 and can be copied also for 2009. 

 

5.6. Training and promotion: 

Please provide here on voluntary basis, information on training activities that took place for 
customs officers or other environmental crime investigators during the reporting year. Also 
include any activity that took place to promote the prevention of illegal trade in ODS. This 
information is required pursuant to Article 28(4) of the Regulation and Decision XIV/7 point 
5 in order to identify and exchange good practices. 

This information was contained in the report for 2008. No new training activities of customs 
officers on ODS were undertaken in 2009. 
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
CLIMATE ACTION 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
 

 

Reporting form on 

METHYL BROMIDE 
QUARANTINE AND PRE SHIPMENT 

 

According to Article 26(1)(a) of Regulation (EC) No 1005/2009 of the European 
Parliament and the Council on substances that deplete the ozone layer 

 

1. INTRODUCTION: 

Under Article 26(1)(a) Member States shall report annually the quantities of methyl 
bromide authorised, pursuant to Article 12(2) and (3), for different treatments for 
quarantine and pre-shipment used in their territory, specifying the purposes for which 
methyl bromide was used, and the progress in evaluating and using alternatives. 

2. GENERAL INFORMATION: 

 

Member State Poland 

Reporting period 01 January – 31 December 2009 

Name of the reporting officer: Janusz Kozakiewicz 

Designation: Associate Professor, Head of Ozone Layer and 
Climate Protection Unit 

Organisation: Industrial Chemistry Research Institute, Ozone 
Layer and Climate Protection Unit 

Postal address: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

Phone: (+48-22) 6339291 

Fax: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Date: 30.06.2010 r. 
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3. GENERAL GUIDANCE FOR COMPLETING THIS FORM: 

 
This Guidance Reporting Form replaces all previous versions of this reporting form. It 
consists of three parts: 

1. Logbook table, in which each use of Methyl bromide for QPS fumigation 
shall be documented by the authorising agency or competent authority or 
the fumigator, 

2. Description of progress in evaluating alternatives,  
to be completed by the Competent Authority; 

3. Description of progress in using alternatives,  
to be completed by the Competent Authority. 

The Competent Authority (contact details as above) is invited to distribute, as far as 
seen appropriate by the Competent Authority, part 1 of this Guidance Reporting 
Form, i.e. the logbook, to either all fumigators in her territory that undertake QPS 
fumigation or to the authorising agencies in her territory responsible for authorising 
QPS treatments under Decision VI/11(1)(a)(i) and VII/5(a)(i), i.e. only a national 
plant, animal or environmental protection, or health authority. The form is designed as 
a logbook to facilitate the fumigators/authorities in their reporting to the Competent 
Authorities.  In case it is distributed to fumigators, it may need changes in the layout 
to allow also manual completion of the form if no computers were available at 
fumigation facilities. 

The Competent Authority is kindly requested to copy/paste and collate all answers 
from fumigators/authorising agencies into one table and submit it together with 
responses under item 2 and 3 of this form officially to the Commission  

If MB has been phased-out in your MS, please return the Form indicating “nil use of 
MB for QPS”. The Commission will also accept an e-mail stating the nil-use as a 
return provided the e-mail is being sent through the formal channels. 

For reporting the 2009 data, please complete and return the report no later than 30 
June 2010 to: 

European Commission 
DG Climate Action Unit C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  
 
 

4. DECLARATION OF DISCLOSURE: 

Reporting to UNEP: 

Information provided in this report may be forwarded to the Ozone Secretariat. 
Details on names of companies or persons involved will not be reported to the Ozone 
Secretariat without additional agreement of the Member State. 

 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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Publication of the report on CIRCA: 

Unless there is an explicit objection by the Member State, the Commission may 
publish the report on CIRCA and thus make it available for other Member States for 
the purpose of sharing good practice. 
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E Questions: 
 
1.  Quantify methyl bromide authorised for quarantine and pre-shipment use in your territory and describe the purposes for which the methyl 

bromide was used. 
 
“Authorised” refers to specific instructions provided by a national plant, animal or environmental protection or health authority. 
Dec.VII/5: Quarantine applications, with respect to methyl bromide, are treatments to prevent the introduction, establishment and/or spread of quarantine pests 

(including diseases), or to ensure their official control, where: 
(i) Official control is that performed by, or authorised by, a national plant, animal or environmental protection or health authority; 
(ii) Quarantine pests are pests of potential importance to the areas endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and 

being officially controlled. 
Dec. XI/1:  Pre-shipment applications are non-quarantine applications that are applied within 21 days prior to export to meet the official requirements of the importing 

country or existing official requirements of the exporting country.  Official requirements are those which are performed by, or authorised by, a national 
plant, animal, environmental, health or stored product authority. 

 
This logbook table is designed to be filled in by Authorising Agencies and/or Fumigators. 

 
General Instructions for Authorising Agencies and/or Fumigators: 

To facilitate the reporting obligations under Regulation (EC) No. 1005/2009, your Competent Authority (contact details as above) has supplied this Form to you.  Each 
time you undertake fumigation for a QPS use, please add the relevant information into this logbook.  Please quantify your answers, e.g. percent, kg, number. 

At a time designated by your competent authority, please send the completed Form 1 to your Competent Authority. 

Please do not send any information directly to the Commission. 

Please carefully read the instructions at the bottom of the logbook table. 
Add more rows if needed. 
Indication of authorising authority is mandatory, but indication of demanding authority is voluntary. 
Thank you very much for your cooperation. 
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fumig
ation, 

the 
consi
gnme

nts 
were 

… 

  Authorising 
authority in 
EU Member 

State 

 Demanding authority in country of 
destination 

Date or 
period of 
treatment 

N
um

be
r o

f t
re

at
m

en
ts

; 

N
am

e 
an

d 
lo

ca
tio

n 
of

 
fu

m
ig

at
io

n 
co

m
pa

ny
; 

Lo
ca

tio
n 

of
 fu

m
ig

at
io

n 

Fu
m

ig
at

io
n 

in
 …

 

Vo
lu

m
e 

of
 s

pa
ce

 
tr

ea
te

d 

Id
en

tif
ie

r o
f C

om
m

od
ity

 
tr

ea
te

d 

Quarantine 
Pest / 

Disease 
target 

(indicate as 
precise as 
possible) 

To
ta

l m
et

ric
 k

g 
of

 M
B

 
us

ed
 fo

r t
hi

s 
co

m
m

od
ity

 –
 tr

ea
tm

en
t 

To
ta

l m
et

ric
 k

g 
of

 M
B

 
re

ca
pt

ur
ed

 (i
f r

ec
ap

tu
re

 
te

ch
ni

qu
es

 a
va

ila
bl

e)
 Shipp

ed 
within 
EU to 
these 
Memb

er 
States 

… 

Exported 
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A B C D E F G H I K L M N O P Q 

                                                 
1 "" indicates that information in this column is mandatory under Regulation (EC) No. 1005/2009. 
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1.01-
31.12.2009 

59 “1” P,O C,T,
F 

S,M,
L 

H Not relevant 
– PS 
treatments 

647 0 

 

No Guatemala, 
Costa Rica, 
India, Egypt, 
Australia, 
Viet Nam, 
China, USA, 
Venezuela, 
Panama, 
Trinidad 
&Tobago, 
New 
Zealand, 
Honduras, 
Colombia, 
Canada, 
South 
Korea, 
Ecuador 
Russian 
Federation, 
Norway, 
Peru 

No Institute of 
Wood 
Technology  

Poznań, 
Poland 

Guatemala: Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentacion, Unidad de 
Varnos y Regulaciones, 70 Avenida 19-90, 
Zona 13 Anexo Edificio Monja Blanca 

Costa Rica: Servicio Fitosanitario del 
Estado Apartado 1024-4050 Barreal 
Heredia San Jose 

India: Plant Protection Room No 224, 
Ministry of Agriculture, Department of 
Agriculture and Cooperation, New Dehli 
110001 

Egypt:  Service and Follow-up Sector, 
Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation, Dokki, Giza 12 618 

Australia: Office of the Chief Plant 
Protection Officer, Australian Government 
Department of  Agriculture, Fisheries and 
Forestry GPOBox858 Canberra, ACT 
2601 

Viet Nam: Plant Protection Dept., Ministry 
of Agriculture and Rural Development 149, 
Ho Dac Di Street, Dong Da District, Hanoi 

China: Plant Protection and Plant 
Quarantine Division No 11, Nongzhanguan 
Nanli, Beijing 100025 

USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 

Venezuela: Instituto de Nacional de Salud 
Agricola Integral, Av. F. Solano  con Calle 
Pascual Navarro Torre Banvenez, Piso 14 
Urbanizacion Sabana Grande, Caracas, 
Distrito Capital 

Panama: Ministerio de Desarollo 
Agropeuario Direccion National de 
Sanidad Vegetal, DEpartamento de 
Certificacion de Agro Exportation, Rio 
Tapia, Tapia, Tocumen, Apdo Postal 5390, 
Ciudad de Panama, 5 Panama 

Trinidad &Tobago: Ministry of Agriculture, 
Land&Marine Resources, Research 
Division Central Experiment Station 
Centeno, via Arima Post Office, Arima 
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               New Zealand: Ministry of Agriculture and 
Forestry, PO Box 2526, Wellington 

Honduras: SENASA-SAG, Avenida La 
FAO Col. Loma Linda, Servicio Nacional 
de Sanidad Agropeuaria Secretaria de 
Agricultura Y Ganaderia, Tegucigalpa 
M.D.C 

Colombia: Subgerencia de Proteccion y 
Regulacion Agricola, Instituto Colombiano 
Agropeuario, Calle 37 No 8-43, Piso 5, 
Edificio Colgas, Bogota 

Pakistan: Ministry of Food and Agriculture, 
Department of Plant protection, Jinnah 
Av.Malir Halt, Karachi-75100 

Morocco: Direction de la Securite Sanitarie 
des Produits Alimentaires, Av. Hadj 
A.Cherkaoui Agdal, Rabat, 

Canada: 59 Camelot Drive/59 promenade 
Camelot Ottawa, Ontario K1A 0Y9 

South Korea: International Quarantine 
Cooperation di., 433-1, Anyang 6-Dong, 
Manan-Gu, Anyang city, Gyeonggi-Do 

Ecuador: Agencia Ecuotoriana de 
Aseguramiento de la calidaded de Agro-
Calidad, a. Eloy Alfaro y Amazonas 
Edificio MAGAP, piso 9, Quito 

Russian Federation: Federal Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance, 
Ministry of Agriculture, Orlikov Pereulok, 
1/11 107139 Moscow 84 

Norway: Norwegian Food Safety Authority 
Head Office Mattilsynet, Hovedkontoret 
P.O. Box 383 N-2381 Brumundal 

Peru: SENASA, Ministerio de Agricultura 
Servicio nacional de Sanidad Agraria, Av. 
La Molina 1915, Lima 12 

A B C D E F G H I K L M N O P Q 

1.01-
31.12.2009 

22 “2” P C M H Not relevant 
– PS 
treatments  

47.5 0 No 
data 

No data No data No data No data No data 
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A B C D E F G H I K L M N O P Q 

1.01-
31.12.2009 

146 “3” O 

 

F M H Not relevant 
– PS 
treatments 

601.4 0 No Yes: 
Ukraine, 
Brazil, 
China, 
Australia, 
Turkey, 
USA, 
Argentina, 
Canada, 
South Africa, 
New 
Zealand 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

? 

1.01-
31.12.2009 

5 “3” O 

 

F M L Not relevant 
– PS 
treatments 

20.8 0 No Yes: 
Norway, 
USA, China 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

? 

1.01-
31.12.2009 

989 “5” A, P, 
O 

C, F S, M H Not relevant 
– PS 
treatments 

3 947 0 No Yes: USA, 
Canada, 
China, 
Australia, 
Turkey, 
India, Brazil, 
Israel, South 
Africa, 
Japan, 
Argentina, 
South 
Korea, 
Mexico, 
Taiwan, 
Egypt, 
Lebanon 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

NPPO in USA, Canada, China, Australia, 
Turkey, India, Brasilia, Israel, RPA, Japan, 
Argentina, Korea, Mexico, Taiwan, Egypt, 
Lebanon 

 

1.01-
31.12.2009 

128 “6” O F,T S, 
M, L 

H Not relevant 
– PS 
treatments  

457,2 0 No Yes: USA, 
Canada, 
China, 
Australia, 
Brazil, 
Japan, 
South 
Korea, 
Egypt, South 
Africa, 
Ukraine 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

? 
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1.01-
31.12.2009 

4 “7” O F L A Not relevant 
– PS 
treatments 

96 0 No Yes: 
Canada 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

Canadian Food Inspection 

1.01-
31.12.2009 

7 “7” O F L H Not relevant 
– PS 
treatments 

163 0 No Yes: South 
Korea, 
Ukraine 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

Korea: International Quarantine 
Cooperation di., 433-1, Anyang 6-Dong, 
Manan-Gu, Anyang city, Gyeonggi-Do 

Ukraine: Main State Plant Quarantine 
Inspection of Ukraine, 
Ukrgolovderzhkarantyn,  7 Kolosova str., 
Kyiv 03138 

1.01-
31.12.2009 

2 “7” O F L L Not relevant 
– PS 
treatments 

48 0 No Yes: USA No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 
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1.01-
31.12.2009 

74 “8” O F M H Not relevant 
– PS 
treatments 

187,5 0 No Yes: Korea, 
India, USA, 
Kazakhstan, 
China, UAE, 
Tunisia, 
Singapore, 
Venezuela, 
Canada, 
Egypt, 
Cyprus, 
South Africa 

 

No Institute of 
Wood 
Technology 

Poznań, 
Poland 

Korea: International Quarantine 
Cooperation di., 433-1, Anyang 6-Dong, 
Manan-Gu, Anyang city, Gyeonggi-Do  

India: Protection Room No 224, Ministry of 
Agriculture, Department of Agriculture and 
Cooperation, New Dehli 110001 

USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 

Kazakhstan: Quarantine Inspection, 67, 
Suyunbaya Av., 480016 Alma-Ata 

China: Plant Protection and Plamnt 
Quarantine Division No 11, Nongzhanguan 
Nanli, Beijing 100025 

UAE: Plant Protectionand Agricultural 
Extension Directorate, Ministry of 
Agriculture and Fisheries, p.O. Box1509 
Dubai 

Tunisia: General Direction of the 
Protection and the Control of the 
Agricultural Product Quality, 30, Rue alain 
Savary 1002 Tunis 

Singapore: Agrifood and Veterinary 
Authority, 5. Maxwell Road, #18-00, Tower 
Block, MND Bldg, 068190 Singapore 

Venezuela: Ministerio de Agricultura y 
Cria, Torre Este, Piso 12, Parque Central, 
Av. Lecuna Caracas 

Canada: 59 Camelot Drive/59 promenade 
Camelot Ottawa, Ontario K1A 0Y9 

Egypt: Service and Follow-up Sector, 
Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation, Dokki, Giza 12 618 

Cyprus: Department of Agriculture, 
Ministry of , Natural Resources and 
Environment, 1412 Nicosia 

               South Africa: Directorate plant Health, 
South African Department of Agriculture, 
Gezina 0031, Pretoria 
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The following explanations shall help to fill in the logbook table above correctly. 
 
Column A:  Date or period of treatment 
Please indicate the date (e.g. 23/07/2005 for 23 July 2005) or period (e.g. 23-28 July 2005) when the treatment(s) has (have) taken place. 
 
Column B:  Number of treatments 
If you report on several treatments on the same commodity within the specified period, please indicate the number of individual treatments within this period. 
 
Column C:  Name and Location of fumigation company  (Voluntary information) 
Please indicate the name and the location of the office of the fumigation company. 
 
Column D:  Location of fumigation  (Voluntary information) 
Please indicate the type of location where the fumigation took place.  Only write the corresponding Identifying letter into this column: 
 

P Port area 
A Airport 
O Fumigation place within the country other than Ports and airports 

(please specify) 
 
Column E:  Fumigation in …  (Voluntary information) 
Please indicate the type of place where the fumigation took place.  Only write the corresponding Identifying letter into this column: 
 

T Under tarpaulin 
S On board a ship 
P In an aircraft 
C In a shipping container 
F In a fumigation facility 
O Other (please specify) 
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Column F:  Volume of space treated  (Voluntary information) 
Please indicate the volume of the treated space according to the following groups.  Not the volume of the commodity is relevant here, but the volume of the fumigation 
facility in which the commodity is treated.  Only write the corresponding identifying letter into this column: 
 

S Small:  0 – 49 m³ 
M Medium:  50 – 99 m³ 
L Large:  100 – 499 m³ 

XL Extra-large:  500 – 999 m³ 
XXL Extra-extra large:  1000 m³ and larger 

 
Column G:  Identifier of Commodity treated 
Select the identifier of only one of the following target categories and put this letter into the column “Identifier of Commodity treated”: 
 

A Bulbs, corms, tubers and rhizomes 
B Cut flowers and branches 
C Fresh fruit and fresh vegetables 
D Grain and cereals for consumption 
E Dried foodstuffs 
F Nursery stock 
G Seeds and seedlings for planting 
H Wooden packaging materials, pallets, dunnage, other packaging 
I Processed wood (furnitures etc.) 
K Whole logs with bark 
L Whole logs without bark 
M Hay, stray, dried animal fodder 
N Cotton and fibre 
O Equipment 
P Personal effects 
Q Other (please specify) 
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Column H:  Pest to be treated 
Please indicate the pest as precisely as possible, preferably with its scientific name.  This information is legally required to justify any Quarantine treatment.  It will 
allow the Commission to separate the Quarantine-treatments from the Preshipment-treatments.  Without a specific pest name, the treatment will be assumed to be 
against a non-quarantine pest. 
 
Column I:  Total kg of MB used for this commodity / treatment 
Please indicate the total amount of methyl bromide in metric kg that was used for this commodity / treatment. 
 
Column K:  Total kg of MB recaptured (if recapture techniques available)  (Voluntary information) 
Please indicate the amount of methyl bromide (metric kg) that was recaptured if a recapture technology is installed. 
 
Column L:  Shipped within EU to these Member States 
Please indicate those Member States within the EU (not third countries) to which the consignments treated with MB have been shipped. 
 
Column M:  Exported out of the EU to these Countries 
Please indicate those third countries (not Member States of the EU!) to which the consignments treated with MB have been exported. 
 
Please note:  Transport of goods between Member States of the EU is not considered to be export, but shipment.  Only transport of goods to countries outside the EU is 
considered export. 
 
Column O and P:  Authorising Authority 
Please indicate the name and location (city) where the agency that authorised the particular treatment is located. 
Note that the authorising agency must be located within the EU. 
According to the Montreal Protocol, “authorised” refers to specific instructions only provided by a national plant, animal, environmental protection of health authority.  
Any other authority is not considered to be entitled to give authorisation to QPS treatments with Methyl bromide. 
 
Column Q:  Demanding Authority  (Voluntary information) 
You may wish to provide the name and location (country) of the authority that has demanded this treatment.  Note that the demanding authority is usually located in the 
country of destination, i.e. outside the EU. 
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2. Please describe the progress in your Member State in evaluating 
alternatives.   

 
This section is to be filled in by the Competent Authority only. 

 
You may wish to refer to Appendix 2 that contains a description of the QPS 
alternatives and those approved by quarantine authorities.  In providing the answer to 
this question, please complete the following information for evaluating each 
alternative.  In case you already reported on evaluation of one alternative in a previous 
year, please refer to this report, but add any new information that is relevant to 
support ongoing evaluation work. 
 
You may wish to attach supplementary information where appropriate, but summarise 
the key parts of the supplementary information into the relevant part(s) of the Form.  
Please indicate a future implementation date for an action or event that has yet to be 
implemented. 

 
Name of alternative: 
 

Physical 
treatment 

Date research 
commenced:  

2009 

Name of agency undertaking the research: 
Warsaw Agricultural University 
ul. Nowoursynowska 166 
02-787 Warszawa, Poland 
 

Date research will 
finish: 

2011 

Expected date for 
commercialisation of 
alternative:  

2011 

Title of Project: Eradication of wood 
infesting insects by heat treatment 

Commodity:  Various wood products 
Target pest or disease: longhorn borer beetle, 

(Hylotrupes bajulus L.), 
furniture beetle (Anobium 
punctatum De Geer), Ptilinus 
pectinicornis L. 
 

Name and address of key researcher: 
Prof. Dr. Stanislaw Ignatowicz 
Warsaw Agricultural University 
ul. Nowoursynowska 159 
02-787 Warszawa, Poland 
Email address of key researcher: ignatowiczst@yahoo.com, stanislaw.ignatowicz@gmail.com  

mailto:piotr%1F_boruszewski@sggw.pl�
mailto:stanislaw.ignatowicz@gmail.com�
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Some experiments were undertaken the determine utility of high temperatures (heat) for 
control of the longhorn borer beetle (Hylotrupes bajulus L.), furniture beetle (Anobium punctatum De 
Geer), and Ptilinus pectinicornis L. The heat treatments of wood infesting insects were conducted on 
pest larvae embedded in wood. These trials were undertaken to determine the effective exposure 
periods of xylophage beetles to heat. Larvae of the xylophages embedded in a pine’s (Pinus sylvestris 
L.) or fir’s (Abies alba Mill.) wood samples were used to determine the role of wood in the limitation 
of the heat penetration. In addition to that some  introductory commercial trials were carried out using 
the construction elements containing natural infestations of the longhorn borer beetle and furniture 
beetle. 

Results obtained indicate that the heat treatment of wood elements containing active larvae is 
effective physical method of pest control. All larvae, pupae and adults of the furniture beetle and 
longhorn borer beetle were dead after 2 days of heating up to 56-60oC. The thickness of wood material 
determined heat penetration. At shorter periods of exposure to heat (6 and 12 hour), all larvae survived 
the treatment when they were active 30 cm below the surface of wood element. About 70% larvae that 
were active 10 cm and 20 cm below the surface of the wood pieces were found dead after 6 and 12 
hour exposure to heat. 

Commercial trials to disinfest the construction elements containing natural infestations caused 
by the longhorn borer beetle were successful. Wood construction was isolated by double plastic foil 
and under it heat was produced by ThermoNox heaters to achieve temperature of 56-60oC. 
Construction elements were exposed to heat for 24 hours. No client complains were recorded after 
several such trials with heat treatments. 

 
Reports (author, year, title, citation reference):  
Additional comments: 
 
 
Please duplicate this page for each additional alternative that your Member State is 
evaluating. 
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3.  Please describe the progress in your Member State in using alternatives. 
 

This section is to be filled in by the Competent Authority only. 
 
You may wish to attach supplementary information where appropriate, but summarise the key parts of the supplementary information into the relevant part(s) of the 
Form.  Please indicate a future implementation date for an action or event that has yet to be implemented. 
 
Where legislation or a programme is mentioned, please state national code for the legislation. 
 
List the alternatives to methyl bromide being used for QPS in the reporting calendar year: 
 
No. Name of 

Alternative 
Commodity Pest target Disease target Date when 

treatment with this 
alternative 
commenced 

Kg per year of 
methyl bromide 
replaced by the 
alternative 
(estimates) 

Comments:  duration of treatments, 
estimated cost of facility, estimated cost 
per treatment, estimated amount of 
fumigant used etc. 

1 Degesh plates 
(phosphine) 

Grain of wheat, 
Grain of rye 
Grain of  maize 

No data No data April, 2009 98 kg Increase of duration of treatment from 2 
days (MB) to 8 days (phosphine), 
increase of cost of fumigation treatment 
by about 60%. 

2 Magtoxin 
(phosphine) 

Grain of wheat/rye 
 
 
 
 
Cocoa beans 

No data 
 
 
 
 
No data 

No data 
 
 
 
 
No data 

November, 2009 
 
 
 
 
December, 2009 

16 kg 
 
 
 
 
25 kg 
 

Increase of duration of treatment from 2 
days (MB) to 8 days (phosphine), 
increase of cost of fumigation treatment 
by about 60%. 
 
Increase of duration of treatment from 2 
days (MB) to 12 days (phosphine), 
increase of cost of fumigation treatment 
by about 60%. 
 

3 Quickphose 
(phosphine)/ 
Degesh plates 

Cocoa beans No data No data December, 2009 25 kg Increase of duration of treatment from 2 
days (MB) to 9 days (phosphine), 
increase of cost of fumigation treatment 



 

  
Article 4(2) report MB QPS 2009 Rev01 Page 17 of 22 
 

(phosphine) about 60%. 
 

4 Heat treatment Wood packaging 
materials, pallets, 
dunnage 
 

Wood pests No data January, 2009 No data Increase of cost of HT treatment (2-3 
times comparing to costs of MB 
fumigation). 
Method is energy and time consuming. 
High risk of damages of treated 
commodities. 
No possibility of HT treatment of high 
volume commodities (no enough space in 
the HT chambers). 

 
QPS uses of methyl bromide for which you have no alternatives yet: 
 
Commodity Pest target Disease target Expected date of 

research 
Comments 

Wood products Quarantine pests of wood, e.g. Monochamus 
spp. 

Bursaphelenchus xylophilus  Controlled atmosphere (low oxygen 
concentration in nitrogen or argon 
atmosphere) is considered as not 
effective method for quarantine pests and 
requires long exposition time. 



SAVE PAPER – DO NOT SUBMIT THIS PAGE WITH YOUR REPORT 
ONLY ENGLISH VERSION — NO TRANSLATION REQUIRED 
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APPENDIX 2: 
 
EXISTING ALTERNATIVES TO METHYL BROMIDE FOR QUARANTINE AND 
PRE-SHIPMENT TREATMENTS  
 
Perishable commodities include fresh fruit and vegetables, cut flowers, ornamental plants, 
fresh root crops and bulbs. Durable commodities are those with a low moisture content that, 
in the absence of pest attack, can be safely stored for long periods and include foods such as 
grains, dried fruits and beverage crops; and non-foods such as wood products and tobacco.  
Wood products include: museum artefacts and other items of historical significance; unsawn 
timber, timber products and bamboo ware; and packaging materials and items of quarantine 
significance. 

Many perishable and durable commodities in trade and storage lose quality and value when 
pests such as insects, mites and fungi attack them.  These commodities may also carry pests 
and diseases that can be a threat to agriculture, health and the environment.  There are a wide 
variety of quarantine and pre-shipment (QPS) measures that can be taken so that any potential 
losses and risks can be mitigated, including fumigation with methyl bromide (MB) or the use 
of a range of alternatives to MB.  

For QPS purposes, MB fumigation is a well-established treatment used by many plant 
regulatory authorities. Mandatory MB treatments may be required if the pest present is of 
quarantine concern, and particularly if it is difficult to detect but there is a risk it is present. 
Only a small proportion of commodities in commercial trade is treated in the export country 
using these alternatives as most countries have specific requirements for proving the efficacy 
for each commodity-pest combination. 

Alternatives to MB for quarantine treatments depends on proven treatment efficacy; 
commodity tolerance; equipment design and commercial availability; regulatory approval, 
including bilateral or multilateral agreements; cost competitiveness; and technology transfer, 
logistical capability and ease-of-use. On the other hand, a pre-shipment treatment that, by 
definition, targets non-quarantine pests may require less time for implementation if the 
proposed treatment is non-chemical. 

Existing alternatives to MB for QPS treatment of perishable and durable commodities are 
based on (1) pre-harvest practices and inspection procedures; (2) non-chemical (physical) 
treatments; and (3) chemical treatments.   

For perishable products, pest control based on pre-harvest practices must describe the cultural 
techniques leading to pest reduction, they must have an agreement on the area of the pest-free 
zones, and be subject to inspection in order to receive certification. Some countries must also 
maintain a pest-free zone free of pests by placing restrictions on the movement of 
commodities into the zone and/or by disinfesting vehicles and commodities that are 
categorised as high risk before or on entry. 

Non-chemical treatments kill pests by exposure to changes in temperature and/or atmospheric 
conditions, or high energy processes such as irradiation and microwaves, or physical removal 
using air or water jets.  Often a combination of these is required to kill pests or pest 
complexes if they can tolerate a single treatment.  Examples of approved quarantine 
treatments for durable and perishable commodities are shown in the following Tables. 
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Approved quarantine treatments for fresh fruit, vegetables and cut-flowers 
 

Procedure or treatment Examples of approved quarantine applications 

Cold treatments Many approved cases – see Table 1.2 for examples. 
Heat treatments Bell pepper to the USA (vapour heat) 

Citrus from Hawaii to the USA (heated air) 
Egg plant to the USA (vapour heat) 
Grapefruit from Mexico (heated air) 
Mango from Taiwan to USA (vapour heat) 
Mangoes from Australia, China, Hawaii, Philippines, Taiwan and Thailand to Japan 
Mango from Mexico, Central and South America and the Caribbean to the USA  (heated air or 
vapour heat) 
Mango, papaya, sweet pepper, netted melon, bitter cucumber and sweet potato from southern 
islands of Japan to mainland Japan 
Mango to the USA (hot water dip) 
Mountain papaya from Chile to USA (heated air) 
Mountain papaya to USA (vapour heat) 
Papaya and litchi from Australia, China, Hawaii, Philippines, Taiwan and Thailand to Japan 
Papaya from Fiji, Tonga, Cook Islands and New Caledonia to New Zealand 
Narcissus bulbs to Japan 
Orange, grapefruit and tangerine from Mexico to USA (vapour heat) 
Papaya to USA (vapour heat) 
Papaya from Belize and Hawaii to USA (heated air) 
Papaya from Hawaii, Philippines and Onikawa Island to Japan 
Pineapple to USA, other than smooth cayenne (vapour heat) 
Squash, Zucchini and tomato to USA (vapour heat) 
Babaco for export to the USA from two areas of Chile (vapour heat) 

Certified pest-free zones 
or pest-free periods 

Cucurbits to Japan and USA 
Grapes, kiwifruit and other produce from southern Chile to Japan 
Immature banana to Japan  
Melons from a region of China to Japan 
Peach, nectarine from USA to Brazil, Ecuador, Colombia and New Zealand  
Squash, tomatoes, capsicum, eggplant from Tasmania (Australia) to Japan 
Strawberry, cucumber, bell pepper, tomato, eggplant, grapes, squash and melon from the 
Netherlands to Japan 

Systems Approach Apples from USA to Brazil 
Apples from Australia and New Zealand to Taiwan 
Avocado from Mexico to 19 northeastern States in the USA 
Citrus from Florida to Japan 

Pre-shipment inspection 
and certification 

Apples from Chile and New Zealand to USA 
Certain cut-flowers from Netherlands and Colombia to Japan 
Garlic from Italy and Spain to USA 
Green vegetables to many countries 
Nectarines and apricots from New Zealand to Australia 

Inspection on arrival Small batches of seeds for propagation to USA 
Physical removal of 
pests 

Hand removal of certain pests from cut-flowers to USA 
Propagative plant materials (unable to tolerate MB fumigation) to USA 
Root crops are accepted by many countries if all soil removed 

Controlled atmospheres Apples from Canada to California, with coolstorage 
Pesticides, fumigants 
and aerosols 

Asparagus and other vegetables to Japan infested with thrips and aphids (HCN) 
Bulbs to Japan 
Certain ornamental plants to USA 
Cut-flowers from Hawaii and New Zealand to Japan 
Cut-flowers from Hawaii to mainland USA 
Cut-flowers from Thailand to Japan 
Propagative plant material to USA 

Irradiation USDA-APHIS published a proposed rule to establish phytosanitary requirements that once 
finalised allows the use of irradiation treatments for imported fruits and vegetables.  The 
proposed rule established irradiation doses for 11 fruit flies and one seed weevil and is based 
on the pest requirements rather than on the commodity. 
Garlic 
Papaya from Hawaii 
Papaya, carambola and litchi from Hawaii to USA 
Plums from South Africa to France  

Combination treatments Hand removal + pesticide for certain ornamental plants, Christmas trees and propagative plant 
materials to USA 
Heat treatment + removal of pulp from seeds for propagation to USA 
Ornamentals from Hawaii to USA (hand removal + high pressure water + malathion / carbaryl 
dip if necessary) 
Soapy water and wax coating for cherimoya and limes from Chile to USA 
Vapour heat and cold treatment for litchi from China and Taiwan to Japan 
Warm soapy water + brushing for durian and other large fruit to USA 
Tomatoes from Australia to New Zealand 
Apricots based on pest free zone + cold storage for export to the USA from two areas of Chile 

Source:  MBTOC 2002 (www.teap.org) 
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Approved quarantine treatments for fresh fruit using cold conditions  

Perishable commodity Examples of cold treatments approved for quarantine 
Apple • From Mexico, Chile, South Africa, Israel, Argentina, Brazil, Italy, France, Spain, Portugal, 

Jordan, Lebanon, Australia, Hungary, Uruguay, Ecuador, Guyana and Zimbabwe to USA 
Apricot • From Mexico, Israel, Morocco, Zimbabwe, Haiti and Argentina to USA 
Avocado  • From Hawaii (cv Sharwill) to mainland USA 

• From Western Australia to eastern Australian states 
Carambola • From Hawaii, Belize and Taiwan to USA 

• From USA to Japan 
• From Florida to California 

Cherry • From Mexico, Chile and Argentina to USA 
Citrus • From Florida (USA), Chile, Australia, China, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, 

Swaziland and Taiwan to Japan 
• From South Africa (Western Cape) to USA 
• Interstate USA 

Clementine • From Israel, Spain, Morocco, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua, Panama, Venezuela, Suriname, Trinidad & Tobago, Algeria, Tunisia, 
Greece, Cyprus and Italy to USA 

• Interstate USA 
Durian • To USA 
Ethrog • From Israel, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, 

Morocco, Spain, Italy, France, Greece, Portugal, Tunisia, Syria, Turkey, Albania, Algeria, 
Belize, Bosnia & Herzegovina, Macedonia, Croatia, Libya, Corsica and Cyprus to USA 

Grape • From Australia, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, Swaziland, Taiwan, Chile, the 
Netherlands to Japan 

• From South Africa, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Peru, Uruguay, Venezuela 
and India to USA 

Grapefruit • From Israel, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, 
Colombia, Bolivia, Venezuela, Italy, Spain, Tunisia, Australia, Suriname, Trinidad & Tobago, 
Belize, Bermuda, Cyprus, Algeria and Morocco to USA 

• Interstate USA 
Kiwifruit • From Chile, Australia, China, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, Swaziland and 

Taiwan to Japan 
• From Chile, Italy, France, Greece, Zimbabwe and Australia to USA 

Litchi • From China, Israel and Taiwan to USA 
Loquat • From Chile, Israel and Spain to USA 
Nectarine • From Israel, Argentina, Uruguay, Zimbabwe and South Africa to USA 
Orange • From Israel, Mexico, Spain, Morocco, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Panama, Guatemala, Venezuela, Guyana, Belize, Trinidad & Tobago, Suriname, 
Bermuda, Italy, Greece, Turkey, Egypt, Algeria, Tunisia and Australia to USA 

• Interstate USA 
Papaya (mountain) • From Chile to USA  
Peach • From Mexico, Israel, Morocco, South Africa, Tunisia, Zimbabwe, Uruguay and Argentina to 

USA 
Pear • From Israel, Chile, South Africa, Morocco, Italy, France, Spain, Portugal, Egypt, Tunisia, 

Algeria, Uruguay, Argentina, Zimbabwe and Australia to USA 
Persimmon • From Israel, Italy and Jordan to USA 
Plum • From Mexico, Israel, Morocco, Colombia, Argentina, Uruguay, Guatemala, Algeria, Tunisia, 

Zimbabwe and South Africa to USA 
Plumcot • From Chile to USA 
Pomegranate • From Israel, Colombia, Argentina, Haiti and Greece to USA 
Pummelo • From Israel to USA 
Quince • From Chile and Argentina to USA 
Tangerine • From Mexico, Australia and Belize to USA 

• Interstate USA 
Ya pear • From China to USA 

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.5 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf) 
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Approved quarantine and pre-shipment treatments for durable commodities 

Procedure or 
treatment 

Examples of approved quarantine and pre-shipment applications 

Bifluorides Timber exported to the European Community 
Carboxide Non-plant articles infested with ticks, to the USA 
Cold Museum artefacts for export or temporary loan (freeze treatment) 

Museum artefacts that will tolerate cold, imported by Europe 
Items infested with insects in soil, into the USA (freeze treatment) 
Pecans and hickory nuts to the USA 

Combination 
Treatment 

Contact insecticides and water immersion for logs imported by Japan 

Controlled 
atmospheres 

Containerised cargo in transit (CO2) 
Rodents in aircraft (CO2) 
Dried figs from Turkey 
Bulk grain from Cypress (hermetic storage) 
Quarantine pests of grain to Japan  (CO2) 
Museum artefacts for export or temporary loan (N2) 
Tobacco products, cocoa beans, rice, cereals, grains, nuts, peanuts, pulses, seeds and spices as well as 
furniture and artefacts, in Europe 
Dried fruit and beverage crops in Europe (CO2 

Debarking 

plus high pressure) 
Packaged dried fruit, cereals and nuts (gas flushed or vacuum packed) 
Logs  

Ethyl formate Pre-packed dried fruit in Australia and South Africa 
Heat Timber and timber packing from China to USA 

Any durable commodity that can tolerate heat (khapra beetle) to the USA 
Feeds and milled products for processing, into USA 
Bagasse and sugar cane to USA 
Bags for seeds 
Lumber (3” thick) with wood borers to USA 
Corn (maize) ears, not for propagation, to USA 
Rice straw novelties and articles to USA 
Niger seeds (contaminated with soil or khapra beetle) to USA 
Seeds not for propagation (steam), to USA 
Rice straw and hulls, straw mats and rice straw novelties  to USA (steam pressure) 
Novelties and articles from broom corn, to USA (steam pressure) 
Leaf tobacco and blended-strip tobacco for export from USA (steam vacuum) 
Bulbs infested with Ditylenchus nematodes, into USA (hot water dip) 
Lily bulbs and with Aphelenchoides nematodes into the USA (hot water dip) 
Narcissus bulbs with bulb scale mite into the USA (hot water dip) 
Certain tubers wit Meloidogyne spp to the USA (hot water dip) 
Horse radish root with golden nematode to USA (hot water dip) 
Banana roots to USA (hot water dip) 
Sugar cane to USA (hot water dip) 
Sawn timber for export (kiln drying) 
Storage bins and other grain handling equipment moved interstate USA for control of Karnal bunt 
(steam heat) 
Museum artefacts that tolerate heat, in Europe 
Packaging material from China to Japan (vapour heat) 
Khapra beetle in bulk grain. 

Hydrogen cyanide Rodents and insects in ships and aircraft in Singapore and France 
Bulbs to Japan (bulb fly and thrips) 

Irradiation Wooden artefacts imported by Australia 
MITC MITC on logs to Japan 
Phosphine Timber to the USA 

Bamboo treated in transit to Japan 
Tobacco for export from the USA 
Logs (longhorn and bark beetles, wood wasps and platypodids) registered only in the USA 
Cotton, cotton waste and cotton products in bulk imported into the USA 
Seeds of cotton, packaged or bulk, to USA 
Seeds and dried pods, kenaf and others imported by the USA 
Wooden items infested with wood borers imported by the USA 
Sea-freight containers in transit on ships 
Compressed hay to Japan and the USA 
Wooden objects and other materials of organic origin to Europe 
Cocoa and other durables to Germany 
Bulk and bagged and other durable commodities to many countries 
Packing materials to the USA 

Sulfuryl fluoride Pre-shipment fumigation of sea-freight containers sent to Europe 
Packing materials to the USA 
Non-plant articles infested with ticks, to the USA 
Wooden items infested with wood borers, to USA 
Wood products and containers with termites, to USA 

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.6 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf) 

http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf�
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Number of known cases where countries have approved an alternative QPS technique for 
perishable or durable commodities (or groups of similar commodities) 

Alternative procedure or technique 
Identified cases where a 
country has approved 
an alternative 
quarantine treatment 
for perishable 
commodities 

Identified cases where a 
country has approved 
an alternative QPS 
treatment for durable 
commodities 

Bifluorides - 1 

Carboxide - 1 

Cold > 240 1 1 

Combination treatment 8 1 

Controlled atmospheres 1 23 

Debarking - 1 

Ethyl formate - 1 

Heat 24 33 

Hydrogen cyanide - 2 

Inspection on arrival 1 - 

Irradiation Many possible 1 

MITC - 1 

Modified atmospheres 0 0 

Pest-free zones or periods 7 - 

Pesticides, aerosols, fumigants 7 - 

Phosphine from pellets 0 Many 

Phosphine generated as a pure gas > 10 Many 

Physical removal of pests 3 - 

Pre-shipment inspection 5 5 

Systems Approach 4 - 

Total identified to date >> 303 >> 70 
1  9 schedules for 55 countries  

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.7 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf); 
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
CLIMATE ACTION 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
 

 
FORMAT RAPORTU DOTYCZACEGO  

 
HALONÓW DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH 

 
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 26(1)(b) ROZPORZĄDZENIA (WE)  NR 
1005/2009  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE  

SUBSTANCJI   ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ 
  

Raport za 2009 r. 
 

1. Wprowadzenie 
 
Zgodnie z art. 26(1)(b) właściwa władza kraju członkowskiego jest zobowiązana do 
przekazania Komisji Europejskiej informacji o ilościach halonów wykorzystanych w 
zastosowaniach krytycznych, środkach wprowadzonych w celu zredukowania emisji 
halonów oraz aktualnych działaniach w celu identyfikacji i wdrożenia odpowiednich 
alternatyw. 
 

2. Informacje ogólne 
 

 

Kraj członkowski UE Polska 

Okres, którego dotyczy raport 1.01.2009 – 31.12.2009 

Nazwisko sporządzającego raport Janusz Kozakiewicz 

Stanowisko: Docent, Szef Biura Ochrony Warstwy Ozonowej 
i Klimatu 

Instytucja: Instytut Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony 
Warstwy Ozonowej i Klimatu 

Adres pocztowy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

Telefon: (+48-22) 6339291 

Faks: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Data: 30.06.2010 r. 
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3. Ogólne wytyczne sporządzania raportu 

Każde z wyłączeń zawarte w Aneksie VI  Rozporządzenia 1005/2009 często obejmuje 
różne zastosowania krytyczne. W celu ułatwienia raportowania, w Tabeli 1 są 
wymienione wszystkie te zastosowania krytyczne. Mogą Państwo przesłać kopię 
niniejszych wytycznych do odpowiednich instytucji Waszego kraju, które będą w 
stanie wypełnić poszczególne części załączonej Tabeli. 
 
Proszę przedstawić odpowiedzi w formie ilościowej podając tam, gdzie jest to 
możliwe procenty, kilogramy i liczby. Tam, gdzie odnoszą się Państwo do jakiegoś 
programu, proszę określić, z jakiego przepisu on wynika.  
 
Proszę dołączyć dodatkową informację w miejscach, gdzie jest ona wymagana, ale 
jednocześnie wstawić podsumowanie tej dodatkowej informacji w odpowiednie 
miejsce raportu.  
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli na dane pytanie nie ma odpowiedzi 
lub jeśli odpowiedź jest identyczna z zamieszczoną w poprzednim raporcie należy 
jasno to wskazać wpisując np. „BD” („brak danych”) lub „patrz raport za rok …..”. 
Pytania bez odpowiedzi będą traktowane jako „nie objęte raportem”. 
 
Mogą Państwo dołączyć dodatkową informację tam, gdzie jest ona potrzebna przy 
założeniu, że w odpowiednich częściach raportu przedstawią ją Państwo w skróconej 
formie. 
 
Raport za rok 2009 należy przekazać do 30 czerwca 2010 na adres: 
  
European Commission 
DG Climate Action Unit C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu 
 

4. Deklaracja ujawnienia danych 
 
4.1 Raportowanie do UNEP: 
Informacje zawarte w tym raporcie mogą być przekazane do Sekretariatu Ozonowego. 
Szczegóły dotyczące nazw firm lub nazwisk osób nie będą przekazywane do 
Sekretariatu Ozonowego bez odrębnej zgody kraju członkowskiego. 
 
4.2 Publikacja raportu na stronie internetowej CIRCA: 
Jeśli kraj członkowski nie zgłosi sprzeciwu Komisja może opublikować raport na 
stronie CIRCA i w ten sposób udostępnić go innym krajom członkowskim w celu 
wymiany doświadczeń dobrej praktyki.  
  

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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5. Pytania: 
 

5.1 Tabela 1. Zestawienie wykorzystywania halonów do zastosowań krytycznych 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 
– zgodnie z 

Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

P
rz

yk
ła

d 

1301/2 W lądowych pojazdach 
wojskowych do ochrony 

pomieszczeń 
zajmowanych przez 

personel 

Amfibie wojskowe typu 
AT3 o ciężarze poniżej 2 
ton, tylko pomieszczenia 
zajmowane przez ludzi. 
Zabezpieczone w halon 

jedynie przed udziałem w 
walce 

9 8604 45 45 81 Inergen (2006) W 2006 r zastąpiono 
wszystkie uszczelki 

we wszystkich 
instalacjach 
halonowych 

zamontowanych w 
tych pojazdach 

Ten wiersz jest 
jedynie 

przykładem, jak 
należy wypełniać 

tabelę 

1 1301/1 W samolotach w 
celu ochrony 

przedziałów załogi 

        

2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1301/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W samolotach w 
celu ochrony komór 

silnikowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

W lotnictwie 
cywilnym – PLL LOT 

– samoloty: 
 

B-767/300 (6 sam x 
3butle) 

 
B-737/300/400/500 
(15 sam x 3 butle) 

 
ERJ170/175 ( 20 sam 

x  3 butle) 
 

ERJ 145 ( 6 sam. x 3 
butle) 

 
ATR42 ( 6 sam. x 2 

butle) 
 

521,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,29 1,29 68,98 NIE 1systematyczne 
przeglądy gaśnic 

2.stosowanie 
wykrywacza RD99 

3.obsługa przez 
specjalistyczne 

podmioty 
4. szkolenia 

pracowników 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

ATR72 ( 8 sam. x 2 
butle) 

 
oraz małe samoloty 

poza PLL LOT 
2b 1301/1 

 
 
 

W samolotach w 
celu ochrony komór 

silnikowych 
 
 

W lotnictwie 
wojskowym: 

 
3  Samoloty Skytrack 
M28B/PT - 2 butle 2 

kg 
 

11 Samolotów CASA 
C295 - 2 butle 2,7 kg 

 
1 Śmigłowiec BELL – 
instalacja ppoż. 4,5 kg 

 
2 Samoloty M28B/PT 

– 2 butle 4,08 kg 
 

4 Samoloty M-28 
„Bryza” - 2 butle 2,82 

kg 

114,78 
 
 
 

0 5,64 0 NIE Bieżące szkolenia 
personelu 

latającego i 
naziemnego z 
zasad obsługi 

instalacji p-poż 
statków 

powietrznych 

- 
 
 
 
 

3 1301/1 W samolotach w 
celu ochrony 
przedziałów 
towarowych 

(ładowni) 

W lotnictwie 
cywilnym – PLL 
LOT- samoloty: 

 
B-767/300 (6 sam x 

3butle) 
 

B-737/400/500 (15 
sam x 1 butla) 

 

1 328,99 2,10 
 

2,10 227,05 NIE Jak w 
zastosowaniu 2a 

powyżej 

Jak w 
zastosowaniu 2a 

powyżej 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

ERJ170/175 (20 sam. 
x  2 butle) 

 
ERJ 145 ( 6 sam. x 2 

butle) 
 

oraz małe samoloty 
poza PLL LOT 

4 1301/1 W samolotach w 
celu ochrony 

suchych przegród 
kadłubowych 

W lotnictwie 
cywilnym – PLL LOT 

– samoloty: 
 

B-767/300 (3 sam x 7 
butli) 

 
B-767/300  (1 sam x 6 

butle) 
 

B-767/300  (1 sam x 8 
butle) 

 
B-767/300  (1 sam x 5 

butle) 
 

B-767/500 (6 sam x 2 
butle) 

 
B-737/300/400 (9 sam 

x 3 butle) 
 

B-737/300/400 (6 sam 
x 2 butle) 

 
ERJ170/175 (20 sam. 

17,81 1,15 1,15 4,42 NIE Jak w 
zastosowaniu 2a 

powyżej 

Jak w 
zastosowaniu 2a 

powyżej 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

x  2 butle) 
 

ERJ 145  (6 sam. x 3 
butle) 

 
ATR42 (6 sam. x 1 

butla) 
 

ATR72 (8 sam. x 1 
butla) 

5 1301/1 W samolotach w 
celu ochrony 

zbiorników paliwa 
(wypełnianie 

atmosferą obojętną) 

        

6 1301/2 W lądowych 
pojazdach 

wojskowych w celu 
ochrony 

pomieszczeń 
zajmowanych przez 

personel 

162 Czołgi  PT-91 – 3 
butle 1,5 kg 

 
13 KTO Rosomaki – 

2 butle 5,5 kg 
 

83 KTO Rosomaki – 
3 butle 4 kg 

 
53 BWP-1 – 1 butla  6 

kg 
 

30 BRDM-2B – 2 
butle 5,5 kg 

 
13 Maszyn Inż. Drog. 
MID – 2 butle 1,5 kg 

2555,00 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

7 1301/2 W lądowych 
pojazdach 

3 TRI – 2 butle 5 kg 
 

1 207,95 
 

0 0 0 NIE - 
 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

wojskowych w celu 
ochrony komór 

silnikowych 

1 Pojazd na podw. 
MTLB – 2 butle 5 kg 

 
43 KTO Rosomaków 

– 2 butle 4 kg 
 

53 BWP-1 – 1 butla 6 
kg 

 
6 WZT-2 – 3 butle 1,6 

kg 
 

5 WZT-3 – 3 butle 6 
kg 

 
6 BLG-67 – 3 butle 

1,5 kg 
 

60 Czołgów PT-91 – 
3 butle 1,5 kg 

 
9 ZSU 23-4 MP – 3 

butle 3,2 kg 
 

1 Stacja NUR – 1 
butla po 3,75 kg 

 

 

8 1301/2 W jednostkach 
pływających 

marynarki wojennej 
w celu ochrony 
pomieszczeń 

zajmowanych przez 
personel 

1 Okręt Podwodny t. 
877E – 35 butli 13,4 

kg 
 

4 Okręty Podwodne t. 
Kobben – 3 butle: 

1x25 kg, 1x10 kg,1x 

7 392,1 
 
 

0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

7,5 kg 
 

3 Okręty Rakietowe t. 
660–  

9 butli: 3x45 kg, 4x31 
kg,2x15,9 kg 

 
1Fregata Projekt 
FFG-7 – 69 butli: 

30x38 kg, 31x24 kg, 
8x 8,5 kg 

 
1Fregata Projekt 

FFG-7 – 64 butle: 
30x38 kg, 29x 24 kg, 

5x8,5 kg 
 

12 Trałowców 207 P 
– 9 butli 13,4 kg 

 
5 Trałowców 207 M – 

9 butli 13,4 kg 
9 1301/2 W jednostkach 

pływających 
marynarki wojennej 

w celu ochrony 
komór silnikowych 

        

10 1301/3 W sektorze 
wojskowym – w 
celu tworzenia 

atmosfery obojętnej 
w pomieszczeniach 
zajmowanych przez 

ludzi, w których 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

istnieje 
możliwość 

uwolnienia się 
palnych cieczy i/lub 

gazów 
11 1301/3 W sektorze 

wydobycia ropy 
naftowej i gazu – w 

celu tworzenia 
atmosfery obojętnej 
w pomieszczeniach 
zajmowanych przez 

ludzi, w których 
istnieje 

możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
gazów 

        

12 1301/3 W sektorze 
petrochemicznym – 
w celu utworzenia 

atmosfery obojętnej 
w pomieszczeniach 
zajmowanych przez 

ludzi, w których 
istnieje 

możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
gazów 

Ochrona pomieszczeń 
instalacji 

produkcyjnej PVC 

205,9 0 0 80 NIE Instalacja 
halonowa 

serwisowana przez 
wyspecjalizowana 

firmę 

Przewiduje się 
demontaż 

instalacji do 
końca 2012 r. 

13 1301/3 Na statkach 
towarowych (cargo-

ships) - do 
zabezpieczania 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

pomieszczeń 
zajmowanych przez 

ludzi, w których 
istnieje 

możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
gazów 

14 1301/4 W celu tworzenia 
atmosfery  
ochronnej 

(obojętnej) w 
istniejących, 

obsługiwanych 
przez ludzi,  

centrach 
łączności i 

dowodzenia w 
siłach zbrojnych 

        

15 1301/4 W celu tworzenia 
atmosfery  
ochronnej 

(obojętnej) w 
istniejących, 

obsługiwanych 
przez ludzi,  

centrach 
łączności i 

dowodzenia tam, 
gdzie wymaga tego 

bezpieczeństwo 
państwa 

        

16 1301/5 W celu tworzenia 
atmosfery  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

ochronnej 
(obojętnej) w 

miejscach, gdzie 
może wystąpić 

ryzyko rozproszenia 
substancji 

radioaktywnych 
17 1301/6 Nie dotyczy Polski 

– zabezpieczenie 
tunelu pod Kanałem 

La Manche 

        

18 1211/1 W lądowych 
pojazdach 

wojskowych w celu 
ochrony 

pomieszczeń 
zajmowanych przez 

personel 

21 Sam. Spec. z 
urządz. tech. 

warsztatowymi. – 1 
butla 1 kg 

 
10 Pojazdów 

specjalnych  SŁB – 1 
butla 1,7 kg 

 
10 Czołgów PT-91 – 

3 butle 1,5 kg 
 

25 Czołgów T-72 – 1 
butla 1,7 kg 

 
7 KTO Rosomaków – 

1 butla 5,5 kg 
 

164,0 
 
 

0 0 0 NIE   

19 1211/1 W lądowych 
pojazdach 

wojskowych w celu 
ochrony komór 

silnikowych 

3 Wyrzutnie W-125 
S.C. na podwoziu 

czołgu T-55 - 3 butle 
po 1,3 kg 

 

6459,20 
 
 

0 0 0 NIE Legalizacja butli  
i zaworów do 

stycznia 2015r. 
Skierowano 6 
kierowców na 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

6 Wyrzutni na podw. 
czołgu T-55A – 2 

butle po 5kg 
 

30 BRDM-2B – 2 
butle 3,2 kg 

 
172 Czołgów PT-91 – 

2 butle 5,5 kg 
 

1 Czołg T-72 – 2 
butle 5,5 kg 

 
25 Czołgów T-72 – 2 

butle po 1,7 kg 
 

128 Czołgów Leopard 
2A4 – 4 butle 5,5 kg 

 
7 KTO Rosomaków – 

1 butla 5,5 kg 
 

53 KTO Rosomaki – 
2 butle 5,5 kg 

 
25 Wozów M-113 – 2 

butle 5,5 kg 
 

4 Wozy M-113S – 2 
butle 5,5 kg 

 
9 Maszyn Inż. Drog. 
MID – 2 butle 5,5 kg 

 

szkolenie z zasad 
obsługi instalacji 
ppoż. w czołgu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

4 Transportery 
Minowania 

Narzutowego – 2 
butle 5,5 kg 

 
10 Ciągników 

BERGERPANZER 2 
– 4 butle 5,5 kg 

 
4 Mosty 

Towarzyszące na 
podwoziu BIBER – 4 

butle 5,5 kg 
20 1211/1 W jednostkach 

pływających 
marynarki wojennej 

w celu ochrony 
pomieszczeń 

zajmowanych przez 
personel 

 

 

       

21 1211/1 W jednostkach 
pływających 

marynarki wojennej 
w celu ochrony 

przestrzeni 
silnikowych 

 

 

       

22
a 

1211/2 W podręcznych  i 
zamontowanych na 
stałe urządzeniach 

gaśniczych 
przeznaczonych do 
gaszenia silników – 
do stosowania na 

pokładach 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

samolotów 

22
b 

1211/2 j.w. W lotnictwie 
wojskowym : 

 
Ochrona p-poż stoisk 
prób obsługiwanych 
bezpośrednio przez 

operatora 

27,16 0 0 0 TAK 
Od 2003 r. 

sukcesywnie 
zastępuje się 

halon substancją 
FM-200 

Zastosowano 
manometry 
kontrolujące 

ciśnienie czynnika 
w butlach 

- 

23
a 

1211/3 W samolotach w 
celu ochrony 

przedziałów załogi 

W lotnictwie 
wojskowym: 

 
11 Samolotów typu 
CASA (C295) - 1 

butla 1,6 kg 
 

2 Samoloty Herkules 
C-130 – 1 butla 2,268 

kg 
 

1 Śmigłowiec BELL 
412 HP 2 butle 1 kg 

 
6 Śmigłowce W3 – 2 

butle po 0,5 kg 
 

31 Śmigłowców W3 – 
1 butla 0,5kg 

 
2 Śmigłowce Mi-2 – 2 

butla 0,5 kg 
 

26 Samolotów PZL-
130 „Orlik”- 1 butla 

117,04 
 
 
 

0 
 

  9,46 0 
 

Nie Gaśnice halonowe 
GH05X, 

zamieniane są na 
gaśnice proszkowe 

typu GP-1 w 
EADS PZL 

„Okęcie” S.A. 
Podjęto działania 
do wymiany na 

gaśnice ze 
środkiem GP-2X 

2 gaśnice 
rozszczelniły 
się podczas 
legalizacji  

w dniu 
16.04.2009. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

0,5 kg halonu 
 

10 Śmigłowców AN-
28 – 2 butli po 2,82 

kg 
23
b 

1211/3 Jak wyżej W lotnictwie 
cywilnym – w 

gaśnicach używanych 
w przedziałach załogi 

w samolotach PLL 
LOT: 

 
B-767/300 (6 sam x 4 

butle) 
 

ERJ170/175 (20 sam. 
x 5 butli) 

 
ERJ 145 (6 sam. x 1 

butla) 
 

ATR42 (6 sam. x 2 
butle) 

 
ATR72 (8 sam. x 3 

butle) 
 

oraz w gaśnicach 
używanych w małych 

samolotach 

577,98 2,05 
 

2,05 106,57 
 

NIE 1systematyczne 
przeglądy gaśnic 

2.stosowanie 
wykrywacza RD99 

3.obsługa przez 
specjalistyczne 

podmioty 
4. szkolenia 

pracowników 

 
 

24 1211/3 W samolotach w 
celu ochrony komór 

silnikowych 

2 Samoloty Herkules 
C-130 – 2 butle 8,62 

kg 
 

34,48 0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

25
a 

1211/3 W samolotach w 
celu ochrony 
przedziałów 
towarowych 

(ładowni) 

W lotnictwie 
wojskowym: 

 
2 Samoloty Herkules 
C-130 – 3 butle 2,268 

kg 
 

2 Śmigłowiece W-3 – 
1 butla 1 kg 

 
11 Samolotów  CASA 

(C295) - 1 butla po 
1,6 kg 

33,21 
 
 

0 0 0 NIE   

25
b 

1211/3 W samolotach w 
celu ochrony 
przedziałów 
towarowych 

(ładowni) 

W lotnictwie 
cywilnym - w celu 

ochrony przedziałów 
towarowych 

(ładowni) w małych 
samolotach 

48,5 0 0 0 NIE   

26 1211/3 W samolotach w 
celu ochrony 

suchych przegród 
kadłubowych 

        

27 1211/4 W gaśnicach 
używanych przez 
jednostki straży 

pożarnej w 
pierwszej fazie 

gaszenia, 
stanowiących 
jednocześnie 

zabezpieczenie 
osobiste strażaka 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

28 1211/5 W gaśnicach 
używanych przez 

wojsko i policję do 
gaszenia osób 

W wojsku: 
8 Gaśnic halonowych 

GH-1, GH-2 - 1 kg 

8 0 0 0 NIE   

29 2402/1 W samolotach w 
celu w celu ochrony 
przedziałów załogi 

W  lotnictwie 
wojskowym: 

 
1 Samolot TU-154M 
– 5 butli po 2,74 kg, 2 

butle po 8,22 kg 
 

1 Samolot TU-154M 
– 6 butli po 2,74 kg, 2 

butle po 8,22 kg 
 

4 Samoloty JAK-40 – 
1 butla po 2,75 kg 

 

74,02 
 
 

0 0 0 NIE   

30 2402/1 W samolotach w 
celu w celu ochrony 

przedziałów 
silnikowych 

W  lotnictwie 
wojskowym: 

 
34 Samoloty MIG-
29– 1 butla 4,25 kg 

 
51 samolotów   

SU-22 
1 butla 5,64 kg 

 
8 Śmigłowców  

Mi-2 – 3 butle 2,8 kg 
 

5 Samolot Bryza 
(M28B) – 2 butle 2,8 

kg 

758,34 0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

 
1 Samolot Bryza 

(M28B) – 2 butle 2 kg 
 

2 Samoloty AN-28 - 2 
butle 2,80 kg 

 
2 Śmigłowce Mi-8 – 2 

butle 2,9 kg 
 

1 Samolot JAK-40 – 1 
butla 17,32 kg 

 
1 Samolot JAK-40 – 1 

butla 16,87 kg 
 

1 Samolot JAK-40 – 1 
butla 17,15 kg 

 
1 Samolot JAK-40 – 1 

butla 17,27 kg 
 

2 Samoloty TU-154M 
– 6 butli 11,3 kg 

 
31 2402/1 W samolotach w 

celu ochrony 
przedziałów 
towarowych 

(ładowni) 

 

 

       

32 2402/1 W samolotach w 
celu ochrony 

suchych przegród 
kadłubowych 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

33 2402/1 W samolotach w 
celu ochrony 

zbiorników paliwa 
(wypełnianie 

atmosferą obojętną) 

 

 

       

34 2402/2 W wojskowych 
pojazdach lądowych 

w celu ochrony 
pomieszczeń 

zajmowanych przez 
personel 

 
56 BWP-1 – 2 butle 

0,8 kg 
 

44 BWP-1 – 2 butle 
0,9 kg 

 
2 BWP-1 – 2 butle 1,3 

kg 
 

183 BWP-1 – 1 butla 
1,3 kg 

 
6 BWP-1 – 1 butla 0,8 

kg 
 

162 Czołgów T-72 – 
1 butla 1,2 kg 

 
53 Czołgów T-72 – 1 

butla 3,5 kg 
 

28 Czołgów T-72 – 1 
butla 1,7 kg 

 
124 Czołgów T-72 – 

1 butla 1,3 kg 
 

60 Czołgów PT-91 – 

1 413,62 0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

2 butle 1,3 kg 
 

9 WZT-2 – 1 butla 1,2 
kg 

 
2 WZT-2 – 1 butla 1,6 

kg 
 

14 WZT-2 – 1 butla 
1,3 kg 

 
43 WZT-2 – 1 butla 2 

kg 
 

1 WZT-3 – 1 butla 4,8 
kg 

 
1 WZT-3 – 1 butla 1,6 

kg 
 

5 WZT-3 – 1 butla 1,3 
kg 

 
2 WZT-3 – 1 butla 1,2 

kg 
 

2 Maszyny 
Inżynieryjne MID – 1 

butla 4,759 kg 
 

4 Pojazdy specjalne 
SŁB – 1 butla 1,7 kg 

 
35 BLG-67 – 1 butla 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

1,3 kg 
 

11 Trenażerów do 
nauki – 1 butla 1,3 kg 

 
2 Trenażery na 

podwoziu T-55 – 1 
butle 1,3 kg 

 
3 MTLB – 4 butla 2 

kg 
 

8 MTLB – 1 butle 2 
kg 

35 2402/2 W lądowych 
pojazdach 

wojskowych w celu 
ochrony przestrzeni 

silnikowych 

 
3 Wyrzutnie W-125 
S.C. na podwoziu 

czołgu T-55 - 3 butle 
1,45 kg 

 
3 Wyrzutnie W-125 
S.C. na podwoziu 

czołgu T-55 - 3 butle 
1,52 kg 

 
6 Wyrzutni W-125 
S.C. na podwoziu 

czołgu T-55 - 3 butle 
1,3 kg 

 
3 Wyrzutnie W-125 
S.C. na podwoziu 

czołgu T-55 - 3 butle 
1,5 kg 

5 981,06 
 
 
 

0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

 
3 NUR-21 – 1 butla 

0,6 kg 
 

1 NUR-21 – 3 butle 
1,2 kg 

 
32 Wyrzutnie 

pocisków PRWB – 3 
butle 1,2 kg 

 
14 STZ – 3 butle 1,2 

kg 
 

2 SW GM 568 – 3 
butle 1,2 kg 

 
8 SSWN – 3 butle 1,2 

kg 
 

1 SGP-1– 3 butle 1,2 
kg 

 
2 SGP-1– 3 butle 2,4 

kg 
 

1 Łowcza 10K – 2 
butle 2,4 kg 

 
2 Maszyny 

Inżynieryjne MID – 1 
butla 4,759 kg 

 
3 Samob. Ust. Min 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

SUM – 1 butla 4,759 
kg 

 
1 Samob. Ust. Min 
SUM – 3 butle 4,75 

kg 
 

9 ZSU-23-4 – 2 butle 
1,2 kg 

 
4 ZSU-23-4 – 3 butle 

1,3 kg 
 

1 GM-568 SSWN - 3 
butle 2,708 kg 

 
9 BAZ-5937 PRWB – 

3 butle 2,671 kg 
 

14 BAZ-5937 – 2 
butle 0,8 kg 

 
7 BAZ-5939 STZ – 3 

butle 3 kg 
 

8 BAZ-5939 – 2 butle 
0,8 kg 

 
5 GM-578 SW – 3 

butle 2,566 kg 
 

1 WZT-2 – 3 butle 
2,55 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

11 WZT-2 – 2 butle 
1,2 kg 

 
15 WZT-2 – 2 butle 

1,3 kg 
 

1 WZT-2 – 3 butle 1,2 
kg 

 
44 WZT-2 – 3 butle 

1,3 kg 
 

7 WZT-2 – 3 butle 0,9 
kg 

 
2 WZT-2 – 2 butle 1,6 

kg 
 

11 WZT-2 – 3 butle 
3,5 kg 

 
2 WZT-2 – 3 butle 6 

kg 
 

9 WZT-2 – 2 butle 1,7 
kg 

 
1 WZT-2 – 3 butle 0,8 

kg 
 

48 WZT-2 – 2 butle 2 
kg 

 
25 WZT-2 – 2 butle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

31 kg 
 

1 WZT-2 – 2 butle 5,2 
kg 

 
6 WZT-3 – 3 butle 0,8 

kg 
 

5 WZT-3 – 3 butle 1,3 
kg 

 
1 WZT-3 – 2 butle 4,8 

kg 
 

1 WZT-3 – 2 butle 1,6 
kg 

 
2 WZT-3 – 2 butle 1,2 

kg 
 

162 Czołgów T-72 – 
2 butle 1,2 kg 

 
53 Czołgów T-72 – 2 

butle 3,5 kg 
 

28 Czołgów T-72 – 2 
butle 1,7 kg 

 
124 Czołgów T-72 – 

2 butle 1,3 kg 
 

70 BWP-1 – 2 butle 
0,8 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

 
78 BWP-1 – 2 butle 

0,9 kg 
 

40 BWP-1 – 2 butle 
2,6 kg 

 
114 BWP-1 – 2 butle 

3,5 kg 
 

121 BWP-1 – 2 butle 
1,3 kg 

 
16 BWP-1 – 2 butle 6 

kg 
 

6 BWP-1 – 1 butla 0,8 
kg 

 
102 BWP-1 – 2 butle 

1,7 kg 
 

183 BWP-1 – 1 butla 
1,3 kg 

 
9 BWP-1 – 3 butle 2 

kg 
 

159 BWP-1 – 1 butla 
2,6 kg 

 
2 BWP-1 – 4 butle 5 

kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

54 BWP-1 – 2 butle 
1,25 kg 

 
2 BWR – 2 butle 0,9 

kg 
 

4 BWR – 2 butle 1,2 
kg 

 
6 BWR – 2 butle 1,5 

kg 
 

4 BLG-67 – 3 butle 
0,9 kg 

 
2 BLG-67 – 2 butle 

1,7 kg 
 

35 BLG-67 – 2 butle 
1,3 kg 

 
2 BLG-67 – 3 butle 2 

kg 
 

1 BLG-67 – 3 butle 
0,8 kg 

 
37 BLG-67 – 3 butle 

1,3 kg 
 

2 MTLB – 2 butle 1,7 
kg 

 
8 MTLB – 2 butle 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

kg 
 

11 Trenażerów do 
nauki – 1 butla 1,3 kg 

 
2 Trenażery na 

podwoziu T-55 – 1 
butla 1,3 kg 

 

36 2402/2 W  jednostkach 
pływających 

marynarki wojennej 
w celu ochrony 
pomieszczeń 

zajmowanych przez 
personel 

2 OR t. 1241 – 2 butle 
80 kg 

320 0 0 0 NIE   

37 2402/2 W  jednostkach 
pływających 

marynarki wojennej 
w celu ochrony 

przestrzeni 
silnikowych 

 

 

       

38 2402/3 W sektorze 
wojskowym, w celu 
tworzenia atmosfery 

obojętnej w 
pomieszczeniach 

zajmowanych przez 
ludzi, w których 

istnieje możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

gazów 
39 2402/3 W sektorze 

wydobycia ropy 
naftowej i gazu w 

celu tworzenia 
atmosfery obojętnej 
tam, gdzie istnieje 

możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
gazów 

        

40 2402/3 W sektorze 
petrochemicznym w 

pomieszczeniach 
zajmowanych przez 

ludzi, w których 
istnieje możliwość 

uwolnienia się 
palnych cieczy i/lub 

gazów 

        

41 2402/3 W statkach 
towarowych w celu 
tworzenia atmosfery 

obojętnej w 
pomieszczeniach 

zajmowanych przez 
ludzi, w których 

istnieje możliwość 
uwolnienia się 

palnych cieczy i/lub 
gazów 

        

42 2402/4 W celu tworzenia 
atmosfery 
ochronnej 

Instalacja p-poż – 5 
zbiorników po 158,4 

kg 

1092 0 0 0 NIE   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

(obojętnej) w 
istniejących 

centrach łączności i 
dowodzenia w 

siłach zbrojnych 

 
oraz 

 
Osłona izolująca 

przed dostępem tlenu 
do palących się 

elementów – 300 kg 
43 2402/4 W celu tworzenia 

atmosfery 
ochronnej 

(obojętnej) w 
istniejących 

centrach łączności i 
dowodzenia tam, 

gdzie wymaga tego 
bezpieczeństwo 

państwa 

        

44 2402/5 W celu tworzenia 
atmosfery 
ochronnej 

(obojętnej) w 
miejscach, gdzie 
może wystąpić 

ryzyko rozproszenia 
substancji 

radioaktywnych 

        

45 2402/7 W gaśnicach 
używanych przez 
jednostki straży 

pożarnej w 
pierwszej fazie 

gaszenia, 
stanowiących 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lp Oznaczenie1 Rodzaj wyłączenia 

– zgodnie z 
Aneksem VII do 
Rozporządzenia 

1005/2009 

Krótki opis 
zastosowania 
krytycznego 

Całkowita ilość 
(kg) 

zainstalowana w 
odnośnych 

urządzeniach na 
koniec okresu, 

którego dotyczy 
raport2 

Całkowita ilość 
(kg) 

zastosowana w 
odnośnych 

urządzeniach w 
okresie, którego 
dotyczy raport3 

Całkowita 
emisja z tych 
urządzeń w 

okresie, 
którego 
dotyczy 
raport 

Całkowita ilość 
(kg) 

zmagazynowana 

Czy zastąpiono 
halon w tych 

urządzeniach od 
czasu przekazania 

ostatniego 
raportu? Jeśli 

TAK, to kiedy i 
czym? 

Krótki opis działań 
podjętych dla 

zminimalizowania 
emisji 

Inne uwagi 

jednocześnie 
zabezpieczenie 

osobiste strażaka 

46 2402/8 W gaśnicach 
używanych przez 

wojsko i policję do 
gaszenia osób 

        

 

1 
Rodzaj halonu/ odpowiedni punkt w Aneksie VII do Rozrządzenia (WE) nr 1005/2009 

2 Wprowadź ilość halonu zamieszczonego w gaśnicach i butlach systemów ochrony przeciwpożarowej w danym sprzęcie lub obiekcie.  
3 Artykuł 2 Rozporządzenia 2037/2000 definiuje ”stosowanie” jako wykorzystywanie substancji kontrolowanych w produkcji lub obsłudze, w szczególności do napełniania, produktów lub urządzeń, a także w innych procesach z 

wyłączeniem zastosowań jako „feedstock” i „process agents” 
4 Międzynarodowy sposób zapisu liczb. W tym przypadku liczba zapisana w tabeli oznacza „dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt” 
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5.2 Działania w kierunku zidentyfikowania i zastosowania odpowiednich alternatyw  

Należy opisać prowadzone obecne działania w kierunku zidentyfikowania i 
zastosowania odpowiednich alternatyw odrębnie dla każdego zastosowania 
krytycznego wymienionego w Tabeli 1 lub zbiorczo, jeśli zidentyfikowano jedną 
alternatywę odpowiednią do kilku zastosowań. Należy odnieść się do kampanii 
reklamowych na rzecz alternatyw, programów badawczych i inicjatyw 
podejmowanych przez agendy rządowe i inne organizacje w kierunku znalezienia 
alternatyw. 

Działania instytucji rządowych, innych instytucji, firm oraz użytkowników 
krytycznych halonów prowadzone w 2006 r., 2007r. i 2008r. ukierunkowane na 
identyfikację i wdrożenie alternatyw dla halonów oraz na minimalizację emisji 
halonów zostały opisane szczegółowo w raportach za 2006 r., 2007 r. i 2008r. Obecny 
raport zwiera jedynie opis odnośnych działań prowadzonych w 2009 r.  
 

5.2.1 Działania instytucji rządowych (w 2009 r.)  
 

5.2.1.1     Działania Ministerstwa Środowiska  
 

Ministerstwo Środowiska i Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu 
monitorowało funkcjonowanie ustanowionego w 2005 r. systemu (szczegóły opisano 
w raporcie za 2005 r.), zgodnie z którym 3 firmy uzyskały autoryzację na 
gromadzenie halonów, w tym także zawartych w sprzęcie gaśniczym, przeznaczonych 
do zastosowań krytycznych, z możliwością eksportu poza terytorium UE lub 
destrukcji. Generalnie można stwierdzić, że system ten działał dobrze. Halony 
uzyskane ze złomowanych halonowych systemów przeciwpożarowych i 
przechowywane u poprzednich użytkowników były przekazywane do wspomnianych 
wyżej autoryzowanych firm, które sprzedawały je użytkownikom krytycznym. Biuro 
Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu informowało autoryzowane instytucje 
gromadzące halony o zapasach istniejących w firmach, gdzie zdemontowano 
instalacje halonowe, co ułatwiało kontakt między przekazującymi i odbierającymi 
zmagazynowane halony. 

W 2009 r. Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu IChP przeprowadziło 
szczegółową analizę danych dotyczących halonów przekazanych przez wojsko i 
stwierdzono pewne nieścisłości. Przekazano te informacje do odpowiednich służb w 
wojsku, które podjęły działania w celu wyjaśnienia tych nieścisłości. W wyniku tych 
działań skorygowano system zbierania danych w poszczególnych jednostkach 
wojskowych, w związku z czym dane  dotyczące halonów otrzymane z wojska za 
2009 r. mogą różnić się w niektórych pozycjach od danych za 2008 r. Dane zawarte w 
raporcie za 2009 r. należy zatem uznać za lepiej odzwierciedlające stan faktyczny niż 
dane za 2008 r.  

 
 
 

5.2.1.2    Działania Ministerstwa Obrony Narodowej  
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Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuowało działania prowadzące do 
wymiany urządzeń halonowych na podstawie listu Szefa Logistyki Dowództwa 
Wojsk Lądowych (list znak 54/125/05 z dnia 18.05.2005) do wszystkich jednostek 
Wojsk Lądowych zawierającego polecenie rozpoczęcia działań w kierunku 
zastąpienia halonów zainstalowanych w sprzęcie mającym charakter krytyczny, tam 
gdzie jest to możliwe do przeprowadzenia.  

Po zorganizowanym w styczniu 2008 r. przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej szkoleniu personelu wojskowego wyższego szczebla w prowadzeniu 
ewidencji halonów oraz przygotowywaniu danych do raportu dla Komisji 
Europejskiej (patrz raport za 2008 r.) podjęto decyzję o kontynuacji szkolenia 
personelu niższego szczebla na poziomie jednostek wojskowych. Przeprowadzono już 
kilka takich szkoleń, co znacznym stopniu wpłynęło na jakość danych przekazanych 
przez wojsko za 2009 r., a także podniosło standard obsługi gaśnic i instalacji 
halonowych. 

 

5.2.2 Działania użytkowników krytycznych halonów (w 2009 r.)  

5.2.2.1    Lotnictwo cywilne 

Jak już stwierdzono w poprzednich raportach w lotnictwie cywilnym halony 
są stopniowo zastępowane alternatywnymi środkami gaśniczymi wszędzie tam, gdzie 
jest to dozwolone w oparciu o aktualne przepisy. Obecnie (na dzień 31.12.2009r.) w 
instalacjach krytycznych w lotnictwie cywilnym znajdowało się 2 494,7 kg halonu, w 
tym 1 868,22 kg halonu 1301 i 626,48 kg halonu 1211, co oznacza wzrost o ok. 150 
kg w stosunku do ilości z końca 2008 r. Wzrost ten jest związany z zakupem nowych 
samolotów z halonowymi systemami gaśniczymi i gaśnicami halonowymi na 
pokładzie, przede wszystkim przez PLL LOT. Zapasy halonów w lotnictwie 
cywilnym wy niosły na koniec 2009 r. 307,48 kg (256,11 kg halonu 1301 i 51,37 kg 
halonu 1211). 

W odniesieniu do działań prowadzonych przez lotnictwo cywilne w kierunku 
wymiany systemów halonowych na alternatywne można potwierdzić, ze działania 
opisane w raporcie a 2008 r. (okresowe przeglądy halonowych instalacji i gaśnic, 
sprawdzanie szczelności przy użyciu wykrywacza gazów chłodniczych i gaśniczych 
na bazie chloru, fluoru lub bromu, cykliczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska) 
są kontynuowane, w szczególności jeśli chodzi o działania ograniczające emisję. 

 
5.2.2.2    Wojska Lądowe i Powietrzne oraz Marynarka Wojenna 

Procedury stosowane w Wojskach Lądowych i Powietrznych oraz Marynarce 
Wojennej w celu ograniczenia emisji halonów z urządzeń mających charakter 
krytyczny zostały szczegółowo omówione w poprzednich raportach.  
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Działania podjęte przez Ministerstwo Obrony narodowej (patrz punkt  5.2.1.2) 
doprowadziły do zmniejszenia ilości halonów zawartych w sprzęcie wojskowym z 
21 257,25 kg w 2005 r. do 19 105,35 kg w 2006 r., ale w kolejnych latach ilość ta 
wzrosła ze względu na duże zakupy sprzętu wojskowego wyposażonego w instalacje 
halonowe. Ostatecznie na koniec 2009 r. ilość halonów zawartych w sprzęcie 
wojskowym  wynosiła 27 751,95 kg (w tym 11 269,83 kg halonu 1301, 6 843,08 kg 
halonu 1211 i 9 639,03 halonu 2402). Tym niemniej, podobnie jak w latach 
wcześniejszych deklaracje poszczególnych formacji wojskowych (lotnictwo, siły 
lądowe, marynarka wojenna) wskazują na faktyczne wycofywanie halonów tam, 
gdzie jest to możliwe. Sukcesywne wycofywanie halonów ze sprzętu wojskowego 
potwierdzają duże ilości halonów wciąż zmagazynowane w obiektach wojskowych. 
Na koniec 2009 r. zewidencjonowane zapasy halonu w wojsku wyniosły    4 958,4 kg 
(w tym 2 115 kg halonu 1301, 1 580,5 kg halonu 1211  i 1 262,9 kg halonu 2402), a 
więc zapasy uległy znacznemu zmniejszeniu (o blisko 10 ton) w porównaniu do roku 
2008. Powodem takiego zmniejszenia zapasów było przekazanie większości 
zmagazynowanych halonów do firm uprawnionych do ich gromadzenia. Oprócz 
podanych wyżej zapasów w jednostkach wojskowych podległych Ministerstwu 
Obrony Narodowej 413,3 kg halonów (95,6 kg halonu 1301, 225,5 kg halonu 1211 i 
92,2 kg halonu 2402) znajdowało się w niezależnej firmie produkującej sprzęt 
wojskowy z krytycznymi instalacjami halonowymi na pokładzie i we 
współpracującym z tą firmą zakładzie serwisującym sprzęt.  

Należy podkreślić, ze podobnie jak w 2008 r.,  kontynuowano w wojsku 
wprowadzanie procedur ograniczających emisję takich, jak dokładne sprawdzanie 
stanu technicznego butli i ich legalizacja przez autoryzowane instytucje czy okresowe 
sprawdzanie szczelności przez wyspecjalizowane firmy serwisowe. 

 

 

5.2.2.3     Policja 

Obecnie policja w Polsce nie stosuje i nie posiada już halonów. 

 

5,2,2,4    Sektor petrochemiczny 

Zgodnie z deklaracją użytkownika instalacja halonowa chroniąca 
pomieszczenia produkcyjne w jednym z zakładów polskiego sektora 
petrochemicznego pochodząca z 1998 r. zostanie wymieniona instalacje bezhalonową 
(przypuszczalnie na instalację opartą o Novec 1230) do końca 2012 r. Na koniec 2009 
r. ilość halonu 1301 zawarta w tej instalacji wynosiła 205,9 kg, a zapasy halonu 1301 
w tej firmie wynosiły 80 kg. 

 

5.3 Inne informacje 

Prosimy o podanie innych informacji, które odnosiłyby się do tego raportu. 
Przykładowo, mogą Państwo wykorzystać ten punkt raportu do bardziej 
szczegółowego omówienia danych zawartych w kolumnie 8 Tabeli 1. 
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Całkowita ilość halonu zawarta w instalacjach  i gaśnicach mających charakter 
krytyczny w Polsce wyniosła na koniec 2009 r. 30 452,54 kg, w tym 13 343,95 kg 
halonu 1301, 7 469,56 kg halonu 1211 oraz 9 639,03 kg halonu 2402. Zapasy halonu 
znajdujące się w firmach uprawnionych do ich gromadzenia wynosiły 28 443,51, w 
tym 17 894,76 kg halonu 1301, 9 090,69 kg halonu 1211 oraz 1 458,06 kg halonu 
2402. Ponadto w posiadaniu użytkowników halonów do celów krytycznych 
znajdowało się zmagazynowane 4 178,68 kg halonów, w tym 2 546,71 kg halonu 
1301, 276,87 kg halonu 1211 oraz 1 355,1 kg halonu 2402. 

 

 



  
Article 26(1)(b) report - halon critical uses 2009 Rev 01 Page 1 of 31 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
CLIMATE ACTION 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
 

 
Reporting form on 

HALONS FOR CRITICAL USES 

According to Article 26(1)(b) of Regulation (EC) No 1005/2009 of the European 
Parliament and the Council on substance that deplete the ozone layer  

 
 
 

1. INTRODUCTION: 

Under Article 26(1)(b), Member States shall report annually for the previous calendar 
year on the quantities of halons installed, used and stored for critical uses, the 
measures taken to reduce their emissions and an estimate of such emissions, and on 
progress in evaluating and using adequate alternatives. 

2 GENERAL INFORMATION: 

Member State Poland 

Reporting period 01 January 2009 – 31 December 2009 

Name of the reporting officer: Janusz Kozakiewicz 

Designation: Associate Professor, Head of Ozone Layer and 
Climate Protection Unit 

Organisation: Industrial Chemistry Research Institute         
Ozone Layer and Climate Protection Unit 

Postal address: 8, Rydygiera Str., 01-793 Warsaw, Poland 

Phone: (+48-22) 6339291 

Fax: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Date: 30 June 2010 
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3 GENERAL GUIDANCE FOR COMPLETING THIS FORM 

A single line of an exemption in Annex VI of Regulation (EC) No 1005/2009 often 
contains several different critical use applications. To facilitate reporting, each critical 
use application has been listed separately in table 1, with an ID number that links it to 
the text in the Annex VI. You may wish to send copies of the forms to each 
organisation that is able to provide you with information on one or more of the critical 
use applications identified in Table 1. 

Please quantify your answers wherever possible e.g., percent, kg, number. Where 
legislation or a programme is mentioned, please state national code for the legislation. 

Attach supplementary information where relevant, but summarise the key parts of the 
supplementary information in the relevant part(s) of the Form.  

Please provide answers to all questions. If for a certain question there is nothing to 
report or if the answer is identical to that in previous reports please indicate this 
clearly e.g. by stating "NIL", "nothing to report" or "see report of year YYYY". 
Questions without answers will be considered as "not reported". 

For reporting the 2009 data, please complete and return the report no later than 30 
June 2010 to: 

European Commission 
DG Climate Action Unit C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  

 

4 DECLARATION OF DISCLOSURE: 

4.1 Reporting to UNEP: 

Information provided in this report may be forwarded to the Ozone Secretariat. 
Details on names of companies or persons involved will not be reported to the Ozone 
Secretariat without additional agreement of the Member State. 

4.2 Publication of the report on CIRCA: 

Unless there is an explicit objection by the Member State, the Commission may 
publish the report on CIRCA and thus make it available for other Member States for 
the purpose of sharing good practice. 

 
 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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5 QUESTIONS: 
 
5.1 Table 1: Report on critical uses of halons 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

ex
am

pl
e 

on
ly

 1301/2 In military land vehicles 
for the protection of 
spaces occupied by 

personnel; 

Army AT3-submersible 
vehicles less than 2-

tonne, crew 
compartment. 

9 8604 45 45  Inergen (March 
2006) 

Seals replaced in 
2006 on all 

operational units 

The first line is an 
example only 

1 1301/1 In aircraft for the 
protection of crew 

compartments 

        

2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1301/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In aircraft for the 
protection of engine 

nacelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

In civil aviation – 
PLL LOT – aircrafts : 

 
B-767/300 (6 aircrafts  

x 3cylinders) 
 

B-737/300/400/500 
(15 aircrafts  x 3 

cylinders) 
 

ERJ170/175 ( 20 
aircrafts  x  3 

cylinders) 
 

ERJ 145 ( 6 aircrafts  
x 3 cylinders) 

 
ATR42 ( 6 aircrafts x 

2 cylinders) 
 

ATR72 ( 8 aircrafts  x 
2 cylinders) 

521,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,29 1,29 68,98 NO 1.Periodical testing 
of fire 

extinguishers  
2. Use  of halon 
leakage detector 

RD-99 
3.Servicing is 

performed by the 
specialised firm  

4. Continuation of 
regular training of 

the relevant 
personnel  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
and small size 

aircrafts outside PLL 
LOT 

2b 1301/1 
 
 
 

In aircraft for the 
protection of engine 

nacelles 
 

In the military 
airforces: 

 
3  Aircrafts  Skytrack 

M28B/PT - 2 
cylinders 2 kg 

 
11 Aircrafts  CASA 

C295 - 2 cylinders 2,7 
kg 

 
1 Helicopter BELL – 
fire-protection system 

4,5 kg 
 

2 Aircrafts  M28B/PT 
– 2 cylinders 4,08 kg 

 
4 Aircrafts  M-28 

„Bryza” - 2 cylinders 
2,82 kg 

114,78 
 
 
 

0 5,64 0 NO Routine training 
of flying and 

ground personnel 
on servicing of 
fire-protection 

systems on 
aircraft 

- 
 
 
 
 

3 1301/1 In aircraft for the 
protection of cargo 

bays 

In civil aviation – 
PLL LOT- aircrafts: 

 
B-767/300 (6 aircrafts  

x 3cylinders) 
 

B-737/400/500 (15 
aircrafts  x 1 cylinder) 

 
ERJ170/175 (20 
aircrafts . x  2 

cylinders) 

1 328,99 2,10 
 

2,10 227,05 NO As item 2a above  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
ERJ 145 ( 6 aircrafts . 

x 2 cylinders) 
 

and small size 
aircrafts outside PLL 

LOT 
4 1301/1 In aircraft for the 

protection of dry 
bays 

In civil aviation – 
PLL LOT – aircrafts : 

 
B-767/300 (3 aircrafts  

x 7 cylinders) 
 

B-767/300  (1 aircraft  
x 6 cylinders) 

 
B-767/300  (1 aircraft  

x 8 cylinders) 
 

B-767/300  (1 
aircrafts  x 5 

cylinders) 
 

B-767/500 (6 aircrafts  
x 2 cylinders) 

 
B-737/300/400 (9 

aircrafts  x 3 
cylinders) 

 
B-737/300/400 (6 

aircrafts  x 2 
cylinders) 

 
ERJ170/175 (20 
aircrafts . x  2 

cylinders) 

17,81 1,15 1,15 4,42 NO As item 2a above  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
ERJ 145  (6 aircrafts . 

x 3 cylinders) 
 

ATR42 (6 aircrafts x 
1 cylinder) 

 
ATR72 (8 aircrafts x 

1 cylinder) 
5 1301/1 In aircraft for fuel 

tank inerting 
        

6 1301/2 In military land 
vehicles for the 

protection of spaces 
occupied by 
personnel 

162 Tanks PT-91 – 3 
cylinders 1,5 kg 

 
13 KTO Rosomak – 2 

cylinders 5,5 kg 
 

83 KTO Rosomak – 3 
cylinders 4 kg 

 
53 BWP-1 – 1 
cylinder  6 kg 

 
30 BRDM-2B – 2 
cylinders 5,5 kg 

 
13 Road eanginnering 

machines MID – 2 
cylinders 1,5 kg 

2555,0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

7 1301/2 In military land 
vehicles for the 

protection of engine 
compartments 

3 TRI – 2 cylinders 5 
kg 

 
1 Vehicles on MTLB 
chassis  – 2 cylinders 

5 kg 
 

43 KTO Rosomak – 2 

1 207,95 
 
 

0 0 0 No - 
 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

cylinders 4 kg 
 

53 BWP-1 – 1 
cylinder 6 kg 

 
6 WZT-2 – 3 

cylinders 1,6 kg 
 

5 WZT-3 – 3 
cylinders 6 kg 

 
6 BLG-67 – 3 

cylinders 1,5 kg 
 

60 Tanks PT-91 – 3 
cylinders 1,5 kg 

 
9 ZSU 23-4 MP – 3 

cylinders 3,2 kg 
 

1 NUR – 1 cylinder 
3,75 kg 

 
8 1301/2 In naval vessels for 

the protection of 
spaces occupied by 

personnel 

1 Submarine  t. 877E 
– 35 cylinders 13,4 kg 

 
4 Submarines  t. 

Kobben – 3 cylinders: 
1x25 kg, 1x10 kg,1x 

7,5 kg 
 

3 Rocket ships   t. 660 
– 9 cylinders: 3x45 
kg, 4x31 kg,2x15,9 

kg 
 

1Fregata Project 

7 392,1 
 
 

0 0 0 No - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

FFG-7 – 69 cylinders: 
30x38 kg, 31x24 kg, 

8x 8,5 kg 
 

1Fregata Project 
FFG-7 – 64 cylinders: 
30x38 kg, 29x 24 kg, 

5x8,5 kg 
 

12 Minesweepers 207 
P – 9 cylinders 13,4 

kg 
 

5 Minesweepers 207 
M – 9 cylinders 13,4 

kg 
9 1301/2 In naval vessels for 

the protection of 
engine 

compartments 

        

10 1301/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the military 

sector 

        

11 1301/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the in the oil and 

gas sector 

        

12 1301/3 For the making inert 
of occupied spaces 

Protection of rooms 
occupied by 

205,9 0 0 80 NO Halon system 
serviced by 

Decommission
ing foreseen 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the in the 

petrochemical 
sector 

personnel on PVC 
production plant 

specialized firm by 31 Dec 
2012 

13 1301/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in existing cargo 

ships 

        

14 1301/4 For the making inert 
of existing manned 
communication and 
command centres of 

the armed forces, 
essential for 

national security 

        

15 1301/4 For the making inert 
of existing manned 
communication and 
command centres, 

essential for 
national security 

        

16 1301/5 For the making inert 
of spaces where 

there may be a risk 
of dispersion of 

radioactive matter 

        

17 1301/6 In the Channel 
Tunnel and 
associated 

installations and 
rolling stock 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

18 1211/1 In military land 
vehicles for the 

protection of spaces 
occupied by 
personnel 

21 specialized repair 
workshop vehicles – 

1 cylinder 1 kg 
 

10 specialized 
vehicles SŁB – 1 
cylinder 1,7 kg 

 
10 Tanks PT-91 – 3 

cylinders 1,5 kg 
 

25 Tanks T-72 – 1 
cylinder 1,7 kg 

 
7 KTO Rosomak – 1 

cylinder 5,5 kg 
 

164,0 
 
 

0 0 0 NO   

19 1211/1 In military land 
vehicles for the 

protection of engine 
compartments 

3 W-125 SC 
launchers on T-55A 

tank chassis - 3 
cylinders 1,3 kg 

 
6 launchers on T-55A 

tank chassis – 2 
cylinders 5kg 

 
30 BRDM-2B – 2 
cylinders 3,2 kg 

 
172 Tanks PT-91 – 2 

cylinders 5,5 kg 
 

1 Tank    T-72 – 2 
cylinders 5,5 kg 

 
25 Tanks T-72 – 2 
cylinders 1,7 kg 

6459,20 
 
 

0 0 0 NO Legalization of 
cylinders valid 
until 01.2015 
was made and 
6 tank drivers 
were sent for 

traning on 
maintenance of 

halon systems in 
military vehicles  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
128 Tanks Leopard 

2A4 – 4 cylinders 5,5 
kg 

 
7 KTO Rosomak – 1 

cylinder 5,5 kg 
 

53 KTO Rosomak – 2 
cylinders 5,5 kg 

 
25 vehicles M-113 – 

2 cylinders 5,5 kg 
 

4 vehicles M-113S – 
2 cylinders 5,5 kg 

 
9 Road engineering 
machines MID – 2 

cylinders 5,5 kg 
 

4 mine launchers – 2 
cylinders 5,5 kg 

 
10 

BERGERPANZER 
trailers 2 – 4 cylinders 

5,5 kg 
 

4 associated 
equipment on  BIBER 
chassis – 4 cylinders 

5,5 kg 
20 1211/1 In naval vessels for 

the protection of 
spaces occupied by 

personnel 

 

 

       



  
Article 26(1)(b) report - halon critical uses 2009 Rev 01 Page 12 of 31 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

21 1211/1 In naval vessels for 
the protection of 

engine 
compartments 

 

 

       

22a 1211/2 In hand-held fire 
extinguishers and 
fixed extinguisher 

equipment for 
engines for use on 

board aircraft 

        

22b 1211/2 As above In the military 
airforces: 

Protection of testing 
stands maintained 

directly by equipment 
operators 

27.16 0 0 0 YES 
Since 2003 halon 
is continuously 
being replaced 
with FM-200 

Manometers 
controlling 

cylinder pressure 
were installed 

- 

23a 1211/3 In aircraft for the 
protection of crew 

compartments 

In the military 
airforces: 

 
11 Aircrafts  CASA 
(C295) - 1 cylinder 

1,6 kg 
 

2 Aircrafts  Herkules 
C-130 – 1 cylinder 

2,268 kg 
 

1 Helicopter BELL 
412 HP 2 cylinders 1 

kg 
 

6 Helicopters W3 – 2 
cylinders 0,5 kg 

 
31 Helicopters W3 – 

117,04 
 
 
 

0 9,46 0 
 

No Replacement of 
GH05X halon 
extinguishers 
with GP-2X 
extinguishers  

 

2 halon 
extinguishers 
was unsealed 

during  
legalization on 
16 April 2009 

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

1 cylinder 0,5kg 
 

2 Helicopters Mi-2 – 
2 cylinder 0,5 kg 

 
26 Aircrafts  PZL-130 

„Orlik”- 1 cylinder 
0,5 kg 

 
10 Helicopters AN-28 
– 2 cylinders  2,82 kg 

23b 1211/3 Jak wyżej In civil aviation – 
used in fire 

extinguishers in crew 
compartments in PLL 

LOT aircraft: 
 

B-767/300 (6 aircrafts  
x 4 cylinders) 

 
ERJ170/175 (20 

aircrafts . x 5 
cylinders) 

 
ERJ 145 (6 aircrafts  

x 1 cylinder) 
 

ATR42 (6 aircrafts  x 
2 cylinders) 

 
ATR72 (8 aircrafts x 

3 cylinders) 
 

and in fire 
extinguishers used in 

small size aircraft 

577,98 2,05 
 

2,05 106,57 
 

NO 1.Periodical testing 
of fire 

extinguishers  
2. Use  of halon 
leakage detector 

RD-99 
3.Servicing is 

performed by the 
specialised firm  

4. Continuation of 
regular training of 

the relevant 
personnel  

 

 
 

24 1211/3 In aircraft for the 2 Aircrafts  Herkules 34,48 0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

protection of engine 
nacelles 

C-130 – 2 cylinders 
8,62 kg 

 
25a 1211/3 In aircraft for the 

protection of cargo 
bays 

In the military 
airforces: 

 
2 Aircrafts  Herkules 
C-130 – 3 cylinders 

2,268 kg 
 

2 Helicopters W-3 – 1 
cylinder 1 kg 

 
11 Aircrafts   CASA 
(C295) - 1 cylinder  

1,6 kg 

33,21 
 
 

0 0 0 NO   

25b 1211/3 In aircraft for the 
protection of cargo 

bays 

In civil aviation – for 
protection of cargo 
bays in small size 

aircrafts 

48,5 0 0 0 NO   

26 1211/3 In aircraft for the 
protection of dry 

bays 

        

27 1211/4 In fire extinguishers 
essential to personal 

safety used for 
initial extinguishing 

by fire brigades 

        

28 1211/5 In military and 
police fire 

extinguishers for 
use on persons 

In military forces: 
8 fire extinguishers 
GH-1, GH-2 - 1 kg 

8 0 0 0 NO   

29 2402/1 In aircraft for the 
protection of crew 

compartments 

In military airforces: 
 

1 Aircrafts TU-154M 
– 5 cylinders  2,74 kg, 

2 cylinders  8,22 kg 

74,02 
 
 

0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
1 Aircrafts TU-154M 
– 6 cylinders  2,74 kg, 

2 cylinders  8,22 kg 
 

4 Aircrafts  JAK-40 – 
1 cylinder 2,75 kg 

 
30 2402/1 In aircraft for the 

protection of engine 
nacelles 

In military airforces: 
 

34 Aircrafts  MIG-
29– 1 cylinder 4,25 

kg 
 

51 Aircrafts    
SU-22 

1 cylinder 5,64 kg 
 

8 Helicopters  
Mi-2 – 3 cylinders 2,8 

kg 
 

5 Aircrafts Bryza 
(M28B) – 2 cylinders 

2,8  kg 
 

1 Aircraft Bryza 
(M28B) – 2 cylinders 

2 kg 
 

2 Aircrafts  AN-28 - 2 
cylinders 2,80 kg 

 
2 Helicopters Mi-8 – 

2 cylinders 2,9 kg 
 

1 Aircraft JAK-40 – 1 

758,34 0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

cylinder 17,32 kg 
 

1 Aircraft JAK-40 – 1 
cylinder 16,87 kg 

 
1 Aircraft JAK-40 – 1 

cylinder 17,15 kg 
 

1 Aircraft JAK-40 – 1 
cylinder 17,27 kg 

 
2 Aircrafts  TU-154M 
– 6 cylinders 11,3 kg 

 
31 2402/1 In aircraft for the 

protection of cargo 
bays 

 

 

       

32 2402/1 In aircraft for the 
protection of dry 

bays 

 

 

       

33 2402/1 In aircraft for fuel 
tank inerting 

 

 

       

34 2402/2 In military land 
vehicles for the 

protection of spaces 
occupied by 
personnel 

56 BWP-1 – 2 
cylinders 0,8 kg 

 
44 BWP-1 – 2 

cylinders 0,9 kg 
 

2 BWP-1 – 2 
cylinders 1,3 kg 

 
183 BWP-1 – 1 
cylinder 1,3 kg 

 
6 BWP-1 – 1 cylinder 

1 413,62 0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

0,8 kg 
 

162 Tanks T-72 – 1 
cylinder 1,2 kg 

 
53 Tanks T-72 – 1 

cylinder 3,5 kg 
 

28 Tanks T-72 – 1 
cylinder 1,7 kg 

 
124 Tanks T-72 – 1 

cylinder 1,3 kg 
 

60 Tanks PT-91 – 2 
cylinders 1,3 kg 

 
9 WZT-2 – 1 cylinder 

1,2 kg 
 

2 WZT-2 – 1 cylinder 
1,6 kg 

 
14 WZT-2 – 1 
cylinder 1,3 kg 

 
43 WZT-2 – 1 
cylinder 2 kg 

 
1 WZT-3 – 1 cylinder 

4,8 kg 
 

1 WZT-3 – 1 cylinder 
1,6 kg 

 
5 WZT-3 – 1 cylinder 

1,3 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
2 WZT-3 – 1 cylinder 

1,2 kg 
 

2 road engineering 
vehicles MID – 1 
cylinder 4,759 kg 

 
4 SŁB specialized 

vehicles – 1 cylinder 
1,7 kg 

 
35 BLG-67 – 1 
cylinder 1,3 kg 

 
11 training vehicles – 

1 cylinder 1,3 kg 
 

2 training vehicles on 
T-55 chassis – 1 
cylinders 1,3 kg 

 
3 MTLB – 4 cylinder 

2 kg 
 

8 MTLB – 1 cylinders 
2 kg 

35 2402/2 In military land 
vehicles for the 

protection of engine 
compartments 

3 W-125 S.C. 
launchers on T-55 

tank chassis - 3 
cylinders 1,45 kg 

 
3 W-125 S.C. 

launchers on T-55 
tank chassis - 3 

cylinders 1,52 kg 
 

5 981,06 
 
 
 

0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

6 W-125 S.C. 
launchers on T-55 

tank chassis - 3 
cylinders 1,3 kg 

 
3 W-125 S.C. 

launchers on T-55 
tank chassis - 3 
cylinders 1,5 kg 

 
3 NUR-21 – 1 
cylinder 0,6 kg 

 
1 NUR-21 – 3 

cylinders 1,2 kg 
 

32 bullet launchers 
PRWB – 3 cylinders 

1,2 kg 
 

14 STZ – 3 cylinders 
1,2 kg 

 
2 SW GM 568 – 3 
cylinders 1,2 kg 

 
8 SSWN – 3 cylinders 

1,2 kg 
 

1 SGP-1– 3 cylinders 
1,2 kg 

 
2 SGP-1– 3 cylinders 

2,4 kg 
 

1 Łowcza 10K – 2 
cylinders 2,4 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
2 Road engineering  
vehicles MID – 1 
cylinder 4,759 kg 

 
3 SUM – 1 cylinder 

4,759 kg 
 

1 SUM – 3 cylinders 
4,75 kg 

 
9 ZSU-23-4 – 2 
cylinders 1,2 kg 

 
4 ZSU-23-4 – 3 
cylinders 1,3 kg 

 
1 GM-568 SSWN - 3 

cylinders 2,708 kg 
 

9 BAZ-5937 PRWB – 
3 cylinders 2,671 kg 

 
14 BAZ-5937 – 2 
cylinders 0,8 kg 

 
7 BAZ-5939 STZ – 3 

cylinders 3 kg 
 

8 BAZ-5939 – 2 
cylinders 0,8 kg 

 
5 GM-578 SW – 3 
cylinders 2,566 kg 

 
1 WZT-2 – 3 

cylinders 2,55 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
11 WZT-2 – 2 

cylinders 1,2 kg 
 

15 WZT-2 – 2 
cylinders 1,3 kg 

 
1 WZT-2 – 3 

cylinders 1,2 kg 
 

44 WZT-2 – 3 
cylinders 1,3 kg 

 
7 WZT-2 – 3 

cylinders 0,9 kg 
 

2 WZT-2 – 2 
cylinders 1,6 kg 

 
11 WZT-2 – 3 

cylinders 3,5 kg 
 

2 WZT-2 – 3 
cylinders 6 kg 

 
9 WZT-2 – 2 

cylinders 1,7 kg 
 

1 WZT-2 – 3 
cylinders 0,8 kg 

 
48 WZT-2 – 2 
cylinders 2  kg 

 
25 WZT-2 – 2 

cylinders 3,1  kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

1 WZT-2 – 2 
cylinders 5,2 kg 

 
6 WZT-3 – 3 

cylinders 0,8 kg 
 

5 WZT-3 – 3 
cylinders 1,3 kg 

 
1 WZT-3 – 2 

cylinders 4,8 kg 
 

1 WZT-3 – 2 
cylinders 1,6 kg 

 
2 WZT-3 – 2 

cylinders 1,2 kg 
 

162 Tanks T-72 – 2 
cylinders 1,2 kg 

 
53 Tanks T-72 – 2 
cylinders 3,5 kg 

 
28 Tanks T-72 – 2 
cylinders 1,7 kg 

 
124 Tanks T-72 – 2 

cylinders 1,3 kg 
 

70 BWP-1 – 2 
cylinders 0,8 kg 

 
78 BWP-1 – 2 

cylinders 0,9 kg 
 

40 BWP-1 – 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

cylinders 2,6 kg 
 

114 BWP-1 – 2 
cylinders 3,5 kg 

 
121 BWP-1 – 2 
cylinders 1,3 kg 

 
16 BWP-1 – 2 
cylinders 6 kg 

 
6 BWP-1 – 1 cylinder 

0,8 kg 
 

102 BWP-1 – 2 
cylinders 1,7 kg 

 
183 BWP-1 – 1 
cylinder 1,3 kg 

 
9 BWP-1 – 3 
cylinders 2 kg 

 
159 BWP-1 – 1 
cylinder 2,6 kg 

 
2 BWP-1 – 4 
cylinders 5 kg 

 
54 BWP-1 – 2 

cylinders 1,25 kg 
 

2 BWR – 2 cylinders 
0,9 kg 

 
4 BWR – 2 cylinders 

1,2 kg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

 
6 BWR – 2 cylinders 

1,5 kg 
 

4 BLG-67 – 3 
cylinders 0,9 kg 

 
2 BLG-67 – 2 

cylinders 1,7 kg 
 

35 BLG-67 – 2 
cylinders 1,3 kg 

 
2 BLG-67 – 3 
cylinders 2 kg 

 
1 BLG-67 – 3 

cylinders 0,8 kg 
 

37 BLG-67 – 3 
cylinders 1,3 kg 

 
2 MTLB – 2 cylinders 

1,7 kg 
 

8 MTLB – 2 cylinders 
2 kg 

 
11 training vehicles – 

1 cylinder 1,3 kg 
 

2 training vehicles on 
T-55 chassis – 1 
cylinder 1,3 kg 

 

36 2402/2 In naval vessels for 2 OR t. 1241 – 2 320 0 0 0 NO   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

the protection of 
spaces occupied by 

personnel 

cylinders 80 kg 

37 2402/2 In naval vessels for 
the protection of 

engine 
compartments 

 

 

       

38 2402/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the military 

sector 

        

39 2402/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the in the oil and 

gas sector 

        

40 2402/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in the in the 

petrochemical 
sector 

        

41 2402/3 For the making inert 
of occupied spaces 
where flammable 
liquid and/or gas 

release could occur 
in existing cargo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
No. ID1 Annex VI exemption Description of the critical 

use application 
Total quantity of 

halons installed at 
the end of the 

reporting period 
(kg)2 

Total quantity of 
halons used 
during the 

reporting period 
(kg)3 

Total quantity of 
halons emitted 

during the 
reporting period 

(kg) 

Total quantity of 
halons stored at 
the end of the 

reporting period 
(kg)

 

If an alternative is 
being implemented 
for this application, 

please indicate 
which and by when 

the halon will be 
replaced 

Describe measures 
taken to reduce 

emissions 

Other comments 

ships 

42 2402/4 For the making inert 
of existing manned 
communication and 
command centres of 

the armed forces, 
essential for 

national security 

Fire-protection 
system – 5 cylinders 

158,4 kg 
 

and protective gas 
cover to stop access 

of oxygen to the 
burning elements – 

300 kg 

1092 0 0 0 NO   

43 2402/4 For the making inert 
of existing manned 
communication and 
command centres, 

essential for 
national security 

        

44 2402/5 For the making inert 
of spaces where 

there may be a risk 
of dispersion of 

radioactive matter 

        

45 2402/7 In fire extinguishers 
essential to personal 

safety used for 
initial extinguishing 

by fire brigades 

        

46 2402/8 In military and 
police fire 

extinguishers for 
use on persons 

        

 

1 
The ID number refers to the number of the indent for each critical use application of halon as listed in the Annex VI. 

2 Enter the quantity of halons in place in fire extinguishers or fire protection system cylinders in the equipment or facilities concerned. 
3 Article 2 defines “use” as the utilisation of controlled substances in the production or maintenance, in particular refilling, of products or equipment or in other processes except for feedstock and processing agent uses 
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4 Use the international scientific notation for numbers. This therefore reads: “nine thousand eight hundred and sixty”. 
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5.2  Current activities to identify and implement suitable alternatives 

For each critical use reported in Table 1, describe the current activities to identify 
and implement adequate alternatives. Alternatively, you may wish to describe a 
current activity that would be common for finding alternatives for several halon 
applications you have described in the table. Your answer should include reference to 
publicity on alternatives, research programmes and initiatives to find alternatives by 
government and commercial organisations.   

 
Activities of government bodies, other institutions, companies and halon critical 

users carried out in 2006, 2007 and in 2008 with the aim of identification and 
implementation of alternatives to halons and minimizing halon emissions were 
described in detail in the report for 2006, 2007 and 2008. The present report contains 
only the description of relevant activities carried out in 2009.   

 
 

5.2.1 Activities of government agencies (in 2009) 
 

5.2.1.1  Activities of Ministry of the Environment  
 

Ministry of the Environment and Ozone Layer and Climate Protection Unit 
monitored the functioning of the system established in 2005 (for details see our report 
for 2005) under which 3 companies were authorized to store halons, including 
equipment containing halons, designated for satisfying the critical uses, with the 
option of exporting halons outside the EC territory or destruction. In general, the 
system worked well. Halons which had been obtained from decommissioned systems 
and stored in the premises of former non-critical users were continuously being 
transferred to the above mentioned authorized companies, and those companies were 
selling them to the critical users. The Ozone Layer and Climate Protection Unit 
informed the authorized institutions collecting halons about stocks existing in the 
facilities where the halon installations had been decommissioned, what facilitated the 
contact between the suppliers and receivers of stored halons.   

In 2009 Ozone Layer and Climate Protection Unit conducted detailed analysis 

of data concerning halons submitted by the military sector and it was concluded that 
there were some inaccuracies. This information was passed on to the relevant military 
service, who initiated activities in order to clarify these inaccuracies. As a result of 
these activities the system of data collection in any particular military unit was 
corrected. Therefore, data for 2009 concerning halons submitted by military sector 
may differ in some items from data submitted earlier for 2008. It is then assumed that 
data included in the report for 2009 better reflect the actual status of halons in the 
military sector then data for 2008. 
 
 
5.2.1.2. Activities of Ministry of Defense 
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Ministry of Defense was continuing the replacement of halon equipment with 
alternatives following the letter  issued by the Chief of Logistics Department of  
Polish Military Land Forces (Letter No 54/125/05 of 18.11.2005) sent out to all units 
of the Land Forces, ordering them to initiate actions aiming at replacement of halons 
installed in critical equipment wherever it is feasible.  

After training on halon logbooks keeping and collection of data for the reports 
required by the European Commission (see: report for 2008) that was organized in 
January 2008 by the Ministry of Defense for military higher-rank personnel, decision 
was taken on continuation of training for lower-rank personnel at the level of military 
units. Some of these trainings were conducted, which significantly improved quality 
of data submitted by the military sector for 2009, and also improved servicing 
standards  with regard to halon extinguishers and fire protection systems.  

 

5.2.2.  Activities of critical users of halons (in 2009) 

5.2.2.1. Civil aviation 

As it was stated in the previous reports, halons are gradually replaced with 
alternative fire extinguishing agents wherever it is allowed based on the present 
legislation. At present (i.e. on 31.12.2009) critical installations in civil aviation 
contained 2 494.7 kg of halon (including 1 868.22 kg of halon 1301 and 626.48 kg of 
halon 1211), what means an increase by 150 kg as compared to quantity reported at 
the end of 2008. That increase was due to purchases, mostly by PLL LOT, of new 
aircraft with halon extinguishers and fire protection systems on board. At the end of 
2009 the stocks of halons in civil aviation sector amounted to 307.48 kg (including 
256.11 kg of halon 1301 and 51.37 kg of halon 1211). 

Regarding the activities conducted by civil aviation aiming at replacement of 
halon fire protection systems with alternatives it can be confirmed that activities 
described in report for 2008 (periodical checks of halon extinguishers and fire 
protection systems, leakage controls made by using a special device designed for 
detection of gaseous refrigerants and fire extinguishing agents containing fluorine, 
chlorine and bromine, regular trainings on environmental protection) are continued in 
particular with regard to activities aimed at avoiding emission. 

 

5.2.2.2. Land and Airforces and the Navy 

The procedures used in Land and Airforces and the Navy in order to limit 
emissions of halons from the critical equipment and efforts to replace the halon with 
substitutes were explained in detail in the previous reports.  
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Activities conducted by Ministry of Defense (see: point 5.2.1.2) resulted in 
diminishing the quantity of halons contained in critical military equipment from 
21 257.25 kg in 2005 to 19 105.35 in 2006, but in the years to come this quantity 
increased due to big purchases of military equipment containing halon installations.  
Finally at the end of 2009 quantity of halons contained in critical military equipment 
amounted to 27 751.95 kg (including 11 269.83 kg of halon 1301, 6 843.08  kg of 
halon 1211 and 9 639.03 kg of halon 2402). Nevertheless, just like in the previous 
years, declarations by particular military sectors (Airforces, Land Forces, Navy) 
indicate that actual phase out of halons was taken place where possible. Stepwise 
phase out of halons from military equipment has been confirmed by high quantities of 
halons stored in military objects. At the end of 2009 registered stocks of halon 
amounted to 4 958.4 kg (including 2 115 kg of halon 1301, 1 580.5 kg of halon 1211 
and  1 262.9 kg of halon 2402), so stocks considerably decreased (by circa 10 tons) in 
comparison with quantities stored at the end of 2008. The reason for such decrease in 
quantity of stocks was that they were practically wholly sent to  companies authorized 
for storing halons. Apart from aforementioned stocks stored in military units under 
the Ministry of Defense, 413.3 kg of halons (95.6 kg of halon 1301, 225.5 kg of halon 
1211 and 92.2 kg of halon 2402) were stored in an independent company 
manufacturing military equipment with critical halon installations on board and in an 
equipment servicing firm cooperating with that company.   

It should be emphasized that, just like in 2008, implementation of measures to 
limit emissions such as precise checking of technical performance of the cylinders and 
their legalization by authorized institutions or periodical leakage checks conducted by 
specialized servicing companies and users were continued in the military sector. 

  

5.2.2.3. Police 

Presently the Police in Poland does not use and does not store halons.   

 

5.2.2.4. Petrochemical sector 

According to declaration of the user of the halon installation dated from 1998 
that protects production rooms in one of the petrochemical sector plants in Poland, 
that installation will be replaced with a non-halon one (presumably with installation 
based on Novec 1230) by the end of 2012. At the end of 2009 the quantity of halon 
1301 contained in this installation amounted to 205.9 kg, and the stocks of halon 1301 
in that company amounted to  80 kg. 

5.3  Other information 

Please include other information that is relevant to your submission. You may choose 
to use this space to provide a more detailed answer in place of column 8 of Table 1, 
for example. 
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At the end of 2009  the total quantity of halon contained in critical halon 
extinguishers and fire protection systems  in Poland amounted to 30 452.54 kg, 
including 13 343.95 kg of halon 1301, 7 469.56 kg of halon 1211 and 9 639.03 kg of 
halon 2402. Stocks of halon in the companies authorized for storing halons amounted 
to 28 443.51 kg, , including 17 894.76  kg of halon 1301, 9 090.69  kg of halon 1211 
and 1 458.06 kg of halon 2402. Moreover, stocks held by halon users amounted 
to 178.68 kg, including 2 546.71 kg of halon 1301, 276.87 kg of halon 1211 and 
1 355.1 kg of halon 2402. 
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FORMAT RAPORTU DOTYCZĄCEGO 

 
NIELEGALNEGO HANDLU 

 
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 26(1)(c) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1005/2009 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE SUBSTANCJI 
ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ DECYZJI XIV/7 STRON 

PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO 
 

Raport za 2009 r. 
 
 

1. WPROWADZENIE: 
 
Na podstawie art. 28(1) rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 kraje członkowskie są zobowiązane 
do przeprowadzania kontroli, w tym kontroli importu i eksportu  
 
Strony Protokołu montrealskiego są proszone o przekazywanie raportu o nielegalnym handlu 
substancjami zubożającymi warstwę ozonową (SZWO) do Sekretariatu Ozonowego zgodnie z 
decyzją XIV/7 Stron Protokołu montrealskiego. 
 
Na żądanie krajów członkowskich oba raporty zostały połączone w jeden raport zamieszczony 
poniżej. Komisja na podstawie upoważnienia krajów członkowskich prześle do Sekretariatu 
Ozonowego dane z tego raportu.  
 
2. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

Kraj członkowski UE Polska 

Okres, którego dotyczy raport 1.01.2009 – 31.12.2009 

Nazwisko sporządzającego raport Janusz Kozakiewicz 

Stanowisko: Docent, Szef Biura Ochrony Warstwy Ozonowej 
i Klimatu 

Instytucja: Instytut Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony 
Warstwy Ozonowej i Klimatu 

Adres pocztowy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

Telefon: (+48-22) 6339291 

Faks: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Data: 30.06.2010 r. 
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3. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA PONIŻSZEGO  
FORMULARZA: 
 
Proszę szczegółowo opisać podjęte działania, inne rodzaje działalności oraz wyniki kontroli. Jeśli 
powołano się w raporcie na regulacje prawne lub programy, proszę podać odpowiedni tytuł oraz 
numer.  
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli na dane pytanie nie ma odpowiedzi lub jeśli 
odpowiedź jest identyczna z zamieszczoną w poprzednim raporcie należy jasno to wskazać 
wpisując np. „BD” („brak danych”) lub „patrz raport za rok …..”. Pytania bez odpowiedzi będą 
traktowane jako „nie objęte raportem”. 
 
Można dołączyć dodatkowe informacje w odpowiedniej części formularza, jeśli to jest potrzebne. 
Raport z danymi za 2009 r. należy wypełnić i przesłać nie później niż do 30 czerwca 2010 do:  
European Commission 
DG Climate Action C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  
 
4. DEKLARACJA POUFNOŚCI: 
 
4.1. Raportowanie do UNEP: 
 
Informacje zawarte w tym raporcie mogą być przekazane do Sekretariatu Ozonowego. 
Szczegółowe dane dotyczące nazw firm oraz nazwisk osób nie będą przekazane do Sekretariatu 
Ozonowego bez dodatkowej zgody Kraju Członkowskiego. 
 
4.2. Publikacja raportu na stronie CIRCA: 
 
Jeśli nie ma wyraźnego sprzeciwu Kraju Członkowskiego Komisja może opublikować raport na 
stronie CIRCA, co czyni go dostępnym dla innych Krajów Członkowskich w celu dzielenia się 
wiedzą o dobrych praktykach. 
 
5. PYTANIA: 
 
5.1. Udowodnione przypadki nielegalnego handlu (importu i eksportu) 

 
Proszę podać w poniższej tabeli wyłącznie udowodnione przypadki nielegalnego importu/eksportu 
substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających takie substancje. Termin 
„udowodnione przypadki” oznacza takie przypadki, gdzie odbyła się już rozprawa sądowa lub 
nałożona została grzywna lub kara pieniężna. Dotyczy on także przypadków, w których zostało 
zakończone śledztwo, w wyniku którego kompetentna władza podjęła stosowne działania. Proszę 
opisać inne śledztwa i ich wyniki w odpowiedziach na pytania 2 lub 3. 
 
Proszę również podać informacje o przypadkach opisanych w raportach z lat ubiegłych, które 
dopiero teraz zostały udowodnione (np. ze względu na przeciągające się procedury sądowe) lub 
takich, które nie zostały tam opisane (np. ze względu na to, ze zostały odkryte w okresie, którego 
dotyczy obecny raport).  
 
Proszę podać wszystkie ilości w metrycznych kg z dokładnością do 1 kg i zaokrąglaniem „w górę” 
W celu uniknięcia błędów proszę nie podawać części dziesiętnych i unikać rozdzielania cyfr 
oznaczających tysiące. W kolumnie „Uwagi” podać co najmniej: 
• Numer referencyjny jednostki prowadzącej sprawę (patrz punkt 4) 
• Datę zdarzenia uznanego za nielegalny handel 
• Oficjalny numer porządkowy sprawy 
 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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Nazwa i ilość 
substancji 
zubożającej 
warstwę 
ozonową 

Wynik kontroli 
przeprowadzonej przez 
służby celne lub innych 
podjętych działań 

Podjęte działania (np. 
odmowa wjazdu, 
konfiskata towaru, 
nałożenie grzywny lub kary 
pieniężnej, skierowanie 
sprawy do sądu) 

Uwagi 
 

HCFC-22 

5 butli po 
13.6 kg 

Towar wysłany z 
Ukrainy przez 
przejście graniczne w 
Hrebennem. Nie 
okazano licencji na 
import.  

Nałożono grzywnę. 
Zakazano wjazdu. 
Towar zawrócono na 
Ukrainę.  

Data kontroli: 
5.01.2009. Kontrola 
prowadzona przez 
funkcojnariuszy z 
Oddziału Celnego w 
Hrebennem. 
Telefon kontaktowy.: 
(+48 84) 667418  
Numer sprawy : 
303020-063-3/09/MM 

ODS - 
CFCs (?) 

5 
używanych 
chłodziarek 

Towar wysłany z 
Niemiec z zamiarem 
wyeksportowania poza 
UE przez polski port 
morski w Szczecinie - 
Świnoujściu.   

Nie zezwolono na 
eksport poza UE. Towar 
zawrócony do Niemiec 
na podstawie 
porozumienia z dnia  
2.12.2009. 
Podjęto decyzję o 
unieważnieniu zgłoszenia 
eksportowego. Numer 
decyzji: 421030-SPC-
4750-6/2010/MST  z dnia 
26.02.2010  

Data kontroli: 
10.08.2010. Kontrolę 
przeprowadzili wspólnie 
funkcjonariusze z 
Oddziału Celnego 
Nabrzeże Łasztownia i 
inspektorzy z 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie. Kontakt: 
(1) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet
.gov.pl  

(2) Michał  Szczęsny 
tel. (+4891) 
914406783, e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Zgłoszenie eksportowe 
zarejestrowane w systemie 
ECS pod numerem: MRN 
09PL421030E0040257  

mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
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ODS - 
CFCs (?) 

5 
używanych 
chłodziarek 

Towar wysłany z 
Niemiec z zamiarem 
wyeksportowania poza 
UE przez polski port 
morski w Szczecinie - 
Świnoujściu.   

Nie zezwolono na 
eksport poza UE. Towar 
zawrócony do Niemiec 
na podstawie 
porozumienia z dnia  
18.01.2010. 
Podjęto decyzję o 
unieważnieniu zgłoszenia 
eksportowego. Numer 
decyzji: 421030-SPC-
4750-9/2010/MST z dnia 
24.03.2010 

Data kontroli: 
10.08.2010. Kontrolę 
przeprowadzili wspólnie 
funkcjonariusze z 
Odziału Celnego 
Nabrzeże Łasztownia i 
inspektorzy z 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie. Kontakt: 
(3) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet
.gov.pl  

(4) Michał  Szczęsny 
tel. (+4891) 
914406783, e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Zgłoszenie eksportowe 
zarejestrowane w systemie 
ECS pod numerem: MRN 
09PL421030E0040174 

ODS - 
CFCs (?) 

38 
używanych 
chłodziarek 
i 12 
używanych 
zamrażarek 

Towar wysłany z 
Niemiec z zamiarem 
wyeksportowania poza 
UE przez polski port 
morski w Szczecinie - 
Świnoujściu.   

Nie zezwolono na 
eksport poza UE. Towar 
zawrócony do Niemiec 
na podstawie 
porozumienia z dnia  
2.12.2009. 
Podjęto decyzję o 
unieważnieniu zgłoszenia 
eksportowego. Numer 
decyzji:  421030-SPC-
4750-4/2010/MST z dnia 
26.02.2010  

Data kontroli: 
10.08.2010. Kontrolę 
przeprowadzili wspólnie 
funkcjonariusze z 
Oddziału Celnego 
Nabrzeże Łasztownia i 
inspektorzy z 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie. Kontakt: 
(5) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet
.gov.pl  

(6) Michał  Szczęsny 
tel. (+4891) 
914406783, e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Zgłoszenie eksportowe 
zarejestrowane w systemie 
ECS pod numerem: MRN 
09PL421030E0040083 

mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
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ODS - 
CFCs (?) 

58 
używanych 
chłodziarek 

Towar wysłany z 
Niemiec z zamiarem 
wyeksportowania poza 
UE przez polski port 
morski w Szczecinie - 
Świnoujściu.   

Nie zezwolono na 
eksport poza UE. Towar 
zawrócony do Niemiec 
na podstawie 
porozumienia z dnia  
18.01.2010. 
Podjęto decyzję o 
unieważnieniu zgłoszenia 
eksportowego. Numer 
decyzji: 421030-SPC-
4750-9/2010/MST z dnia 
26.02.2010 

Data kontroli: 
10.08.2010. Kontrolę 
przeprowadzili wspólnie 
funkcjonariusze z 
Odziału Celnego 
Nabrzeże Łasztownia i 
inspektorzy z 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie. Kontakt: 
(7) Jan  Woś, tel. 

(+4891) 4406183, e-
mail: 
jan.wos@szc.mofnet
.gov.pl  

(8) Michał  Szczęsny 
tel. (+4891) 
914406783, e-mail: 
michal.szczesny@sz
c.mofnet.gov.pl 

Zgłoszenie eksportowe 
zarejestrowane w systemie 
ECS pod numerem: 
MRN09PL421030E00400
67  

 
 
5.2. Inne przypadki nielegalnego handlu (importu i eksportu) 

 
Proszę podać w poniższej tabeli inne przypadki nielegalnego importu/eksportu, które były 
przedmiotem śledztwa, ale z jakichś przyczyn nie można było ich zakwalifikować jako „przypadki 
udowodnione” (np. domniemane przypadki, w których wciąż trwa śledztwo lub w których 
początkowe podejrzenie nie potwierdziło się, a także przypadki, które stwierdzono, lecz z jakichś 
względów nie podjęto żadnych kroków prawnych). Ta informacja zostanie wykorzystana przez 
Komisję Europejską do zidentyfikowania potencjalnych możliwości wypełnienia luk w przepisach 
rozporządzenia. 
 
Proszę opisać też przypadki raportowane już wcześniej, w których śledztwo nie zostało zakończone 
w czasie przekazywania poprzedniego raportu.  
 
Proszę podać wszystkie ilości w metrycznych kg z dokładnością do 1 kg i zaokrąglaniem „w górę” 
W celu uniknięcia błędów proszę nie podawać części dziesiętnych i unikać rozdzielania cyfr 
oznaczających tysiące.. W kolumnie „Uwagi” podać co najmniej: 
 
• Numer referencyjny jednostki prowadzącej śledztwo 
• Datę zdarzenia uznanego za nielegalny handel 
• Oficjalny numer porządkowy sprawy (patrz pytanie 4) 
 

mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:jan.wos@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
mailto:michal.szczesny@szc.mofnet.gov.pl�
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Nazwa i 
ilość 
substancji 
zubożającej 
warstwę 
ozonową 

Wynik kontroli 
przeprowadzonej przez 
służby celne lub innych 
podjętych działań 

Podjęte działania (np. 
odmowa wjazdu, 
konfiskata towaru, 
nałożenie grzywny lub kary 
pieniężnej, skierowanie 
sprawy do sądu) 

Uwagi 
 

Mieszanin
a CFCs, 
HCFCs i 
HFCs 

Zakup kontrolowany 
(od polskiej filii firmy 
ukraińskiej) butli 
oznakowanej jako 
“Refrigerant HFC-134a” 
sprowadzonej z Chin. 
To oznakowanie nie 
zgadzalo się z inną 
informacją podaną na 
butli, ze substancja to 
„chlorodifluoromethane
” – czyli R22 (HCFC-
22) – i 
„chlorodifluoroethane” 
–czyli R142 (HCFC-
142). Również numer 
UN na butli (UN 3163), 
czyli nieprawidłowy w 
odniesieniu do HFC-
134a. Analiza 
zawartości za pomocą 
metody GC 
(chromatografia 
gazowa) wykazała że 
butla zawierała nieznaną 
mieszaninę CFCs, 
HCFCs i HFCs.  

Sprawę przekazano do 
Ministerstwa Finansów i 
Głównego Inspektoratu 
Celnego do dalszego 
postępowania. 

Data dokonania zakupu 
kontrolowanego: 
15.04.2010. Śledztwo w 
sprawie trwa. 

 
 
5.3. Inne przeprowadzone kontrole: 
 
Proszę opisać na zasadzie dobrowolności inne śledztwa prowadzone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1005/2009 (np. przypadki nielegalnego wprowadzania do obrotu, nieprzestrzegania 
minimalnych wymagań lub niewypełnienia obowiązku raportowania, itd.) 
 
Poniżej przedstawiono wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych w 2009 r. przez 
inspektorów ochrony środowiska w oparciu o Ustawę o SZWO z 20.04.2004: 

 
- Przeprowadzono kontrole w 586 firmach. W 207 firmach (tj. W 35% wszystkich 

kontrolowanych firm) stwierdzono 343 przypadki naruszenia przepisów 
rozporządzenia lub Ustawy o SZWO. W 2008 r. stwierdzono naruszenia w 
znacznie większym procencie kontrolowanych firm (54%) co świadczy o 
pozytywnym wpływie kontroli na dostosowywanie się polskich podmiotów do 
przepisów dotyczących SZWO.  

- Wszystkie naruszenia przepsiów zaklasyfikowano do 4 kategorii. Kategoria 1 
oznaczała narszenie najmniej szkodliwe dla środowiska, Kategoria 4 – naruszenie 
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najbardziej szkodliwe dla środowiska. Spośród wszystkich stwierdzonych 
naruszeń, tylko  8% zakwalifikowano do Kategorii 4.  

- Najczęściej stwierdzone przypadki naruszenia przepisów, jakie stwierdzono 
podczas kontroli:   

o Nieprawidłowe oznakowanie – 23% wszystkich przypadków 

o Nie przeprowadzana kontrola wycieków – 17% wszystkich przypadków 

o Brak prawidłowo prowadzonej Karty Urządzenia  - 15% wszystkich 
przypadków 

o Brak ewidencji SZWO – 15% wszystkich przypadków 

o Nie dokonywanie opłaty za SZWO – 13% wszystkich przypadków 

o Nie podejmowanie działań w celu powstrzymania emisji – 8% wszystkich 
przypadków 

- Na podstawie wyników kontroli wydano 199 zarządzeń pokontrolnych 
wzywających naruszających przepisy do zaprzestania działalności niezgodnej z 
prawem. W 21 przypadkach nałożono grzywny, a w 13 przypadkach sprawę 
przekazano do dalszego procedowania przez właściwe organy. Ponadto, wydano 
129 pouczeń.  

- Stwierdzono bardzo duży procent spełnienia w 2009 r. wymagań zawartych w 
zarządzeniach pokontrolnych i pouczeniach wydanych w 2008 r. był bardzo duży 
(85%). 

 
 
5.4. Zasady prowadzenia kontroli 
 
Proszę podać na zasadzie dobrowolności ogólne zasady, na jakich są prowadzone kontrole. Ze 
względu na to, że  w Rozporządzeniu  nie określono jak należy tę kwestię przedstawić, poniższe 
pytania mają jedynie  charakter wskazówek : 
 
► Czy został wdrożony elektroniczny system kontroli i – jeśli tak - jak on działa? 
► Czy organy kontrolne są w posiadaniu odpowiedniego wyposażenia (np. aparatury 
rentgenowskiej, przenośnych identyfikatorów)? 
► Jakie środki zostały przedsięwzięte w celu zapobieżenia lub poprawy wykrywalności 
nielegalnego handlu? 
► Jak zostały potraktowane przypadki celowego fałszowania deklaracji celnych dotyczących 
substancji kontrolowanych (np. podawanie nieprawidłowych kodów celnych, deklarowanie 
substancji zubożających warstwę ozonową jako substancji niepodlegających restrykcjom 
importowo/eksportowym - takich, jak np. HFCs)? 
► Czy utworzono specjalne grupy do zwalczania nielegalnego handlu? 
 
Odpowiedzi na te pytania zostały udzielone w raporcie za 2008 r. 
 
5.6. Harmonogram i wyniki kontroli 

 
Proszę podać jak wyglądał w roku, dla którego jest przekazywana niniejsza informacja 
harmonogram kontroli (np. czy w każdym przypadku importu/eksportu dokonuje się kontroli 
dokumentów celnych i przewozowych, w jakim % wszystkich takich przypadków przeprowadza się 
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„fizyczną” kontrolę przewożonego towaru) oraz – jeśli to możliwe – jak będzie wyglądał 
harmonogram kontroli w latach następnych. Proszę podać liczbę wszystkich przeprowadzonych 
kontroli, a także rodzaj kontroli i ich wyniki. 
 
Informacja taka została przekazana w raporcie za 2008 r. i może zostać przeniesiona na 2009 r. 
 
 
5.7. Szkolenie i działania promocyjne 
 
Proszę podać, na zasadzie dobrowolności, informacje dotyczące prowadzonych w roku, którego 
dotyczy raport szkoleń służb celnych lub innych służb zaangażowanych w zwalczanie przestępstw 
przeciwko środowisku. Proszę też opisać ewentualne inne działania wspomagające ograniczenie 
nielegalnego handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Przekazywanie takich danych 
jest wymagane na podstawie art.28(4) rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz decyzji XIV/7 
punkt 5 Stron Protokołu montrealskiego w celu zidentyfikowania i rozpropagowania metod dobrej 
praktyki w tym zakresie.  
 
Informacje na ten temat przekazano w raporcie za 2008 r. W 2009 r. nie prowadzono szkolenia 
funkcjonariuszy służb celnych w zakresie SZWO. 
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``  

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
ENVIRONMENT 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
 

FORMAT RAPORTU DOTYCZĄCEGO   
 

ZASOSOWAŃ KWARANTANNOWYCH I 
PRZEDWYSYŁKOWYCH BROMKU METYLU 

 
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU (26)(1)(a) ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1005/2009 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE SUBSTANCJI 
ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ  

 
1. Wstęp: 
 
Na podstawie art. (26)(1)(a) Kraje członkowskie UE są zobowiązane do przekazywania 
corocznie do Komisji Europejskiej raportu dotyczącego autoryzowanych ilości bromku 
metylu zgodnie z Art. 12(2) i (3) wykorzystanego do zabiegów kwarantannowych i 
przedwysyłkowych przeprowadzonych na ich terytorium, celów, do jakich był zastosowany 
bromek metylu oraz postępów w ocenie i stosowaniu alternatyw.  
 
2. Informacje ogólne: 
 

Kraj członkowski Polska 

Okres, jakiego dotyczy raport 1.01.2009 – 31.12.2009 

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła 
raport: 

Janusz Kozakiewicz 

Stanowisko: Docent, Szef Biura Ochrony Warstwy Ozonowej 
i Klimatu 

Instytucja: Instytut Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony 
Warstwy Ozonowej i Klimatu 

Adres pocztowy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

Telefon: (+48-22) 6339291 

Faks: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Data: 30.06.2010 r. 

 
3. Ogólne wytyczne dotyczące sporządzania raportu: 
 
Ten format raportu zastępuje wszystkie poprzednie wersje formatu raportu. Składa się on z 3 
części: 
 
1. Tabela ewidencji zabiegów, w której każde zastosowanie bromku metylu do zabiegu 

kwarantannowego lub przedwysyłkowego (dalej: QPS) bedzie udokumentowane przez 
instytucję, która dokonała autoryzacji zabiegu, właściwą władzę lub fumigatora, 
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2. Opis postępów w ocenie alternatyw,  
wypełnia właściwa władza; 

3. Opis postępów w stosowaniu alternatyw,  
wypełnia właściwa władza. 

 
Właściwa władza (dane kontaktowe, jak wyżej)# jest proszona o rozesłanie, jeśli uzna to za 
stosowane, części 1 tego formatu raportu, tj. tabeli ewidencji zabiegów, albo do wszystkich 
fumigatorów działających na jej terytorium, którzy prowadzą zabiegi QPS lub do instytucji 
autoryzujących działających na jej terytorium odpowiedzialnych za autoryzowanie zabiegów 
na podstawie Decyzji VI/11(1)(a) i VII/5(a)(i), czyli tylko krajowych władz 
odpowiedzialnych za ochronę roślin, zwierząt, zdrowia lub środowiska. Formatka stanowiąca 
część 1 została zaprojektowana w postaci tabeli w celu ułatwienia fumigatorom/władzom 
przekazywania informacji do właściwej władzy. W przypadku, gdyby ta formatka została 
rozesłana do fumigatorów, wymagałaby pewnych zmian umożliwiających ręczne wpisywanie 
danych, gdyby firma nie dysponowała komputerem w miejscu przeprowadzenia zabiegu. 
 
Właściwa władza jest proszona o dokonanie kompilacji wszystkich odpowiedzi od 
fumigatorów/instytucji autoryzujących i stworzenie jednej wspólnej tabeli, która będzie 
przekazana oficjalnie do Komisji łącznie z odpowiedziami na pytania w punkcie 2 i 3. 
 
Jeśli bromek metylu w danym kraju członkowskim został juz wycofany z zastosowań QPS, 
proszę odesłać raport z dopiskiem “bromek metylu nie był stosowany do zabiegów QPS”. 
Komisja zaakceptuje tez e-mail zawierający takie samo oświadczenie pod warunkiem, że 
zostanie on przesłany drogą urzędową.  
 
Wypełniony raport za 2009 r. proszę odesłać nie później, niż do 30 czerwca 2010 r. na 
adres:  
European Commission 
DG Climate Action Unit C2 
1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  
 
# W przypadku Polski właściwą władzą jest Ministerstwo Środowiska, ale punktem kontaktowym 
wyznaczonym przez Ministerstwo jest Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu w Instytucie Chemii 
Przemysłowej (doc. dr inż. Janusz Kozakiewicz) i dlatego dane podane w tabeli dotyczą tego punktu 
kontaktowego, gdzie został sporządzony raport. 
 
 
D Deklaracja w sprawie ujawniania informacji: 
 
Raportowanie do UNEP: 
 
Informacja zawarta w niniejszym raporcie może zostać przekazana do Sekretariatu 
Ozonowego. Szczegółowe dane dotyczące nazw firm lub osób, o których mowa w raporcie 
nie będą przekazane do Sekretariatu Ozonowego bez uzyskania zgody kraju członkowskiego.  
 
Publikacja raportu na stronie internetowej CIRCA: 
 
Jeśli nie będzie wyraźnego sprzeciwu ze strony kraju członkowskiego, Komisja może 
opublikować raport na stronie internetowej CIRCA udostępniając go tym samym innym 
krajom członkowskim jako przykład „dobrej praktyki”.  
 
 
 
 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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E Pytania: 
 
1. Proszę podać ilości bromku metylu autoryzowane do zabiegów kwarantannowych i przedwysyłkowych na Państwa terytorium i opisać 

przyczyny, dla jakich zastosowano bromek metylu.  
 
“Autoryzacja” oznacza specyficzne instrukcje wydane przez krajowe władze w zakresie ochrony roślin, zwierząt, środowiska lub zdrowia  
 
Dec.VII/5 Stron PM: Zabiegi kwarantannowe, w odniesieniu do bromku metylu, są to zabiegi wykonywane w celu zapobiegania wprowadzaniu, zasiedlaniu i/lub 

rozprzestrzenianiu się szkodników kwarantannowych (w tym także chorób), lub w celu zapewnienia ich urzędowej kontroli, przy czym: 
(i) Urzędowa kontrola, oznacza kontrolę przeprowadzaną lub autoryzowaną przez krajowe władze odpowiedzialne za ochronę roślin, zwierząt, zdrowia  lub 

środowiska. 
(ii) Szkodniki kwarantannowe są to szkodniki stwarzające potencjalne zagrożenie dla terenów, na jakich zostały wykryte, lecz nie występowały tam wcześniej, 

lub występowały, ale nie były szeroko rozpowszechnione i urzędowo kontrolowane.  
 

Dec. XI/12 Stron PM: Zabiegi przedwysyłkowe, to takie zabiegi niebędące zabiegami kwarantannowymi, które są wykonywane w terminie do 21 dni przed 
dokonaniem eksportu w celu spełnienia oficjalnych wymagań kraju przeznaczenia lub istniejących oficjalnych wymagań kraju, z którego dokonano wysyłki. Oficjalne 
wymagania to takie, które są realizowane lub autoryzowane przez krajowe władze odpowiedzialne za ochronę zwierząt, środowiska, zdrowia lub za przechowywanie 
produktów. 
 
Załączona poniżej tabela ewidencyjna została zaprojektowana tak, aby mogła być wypełniana przez instytucje dokonujące autoryzacji zabiegów i/lub 

fumigatorów 
 

Ogólne wskazówki dla instytucji dokonujących autoryzacji zabiegów i/lub fumigatorów 

Dla ułatwienia wypełniania obowiązku raportowania zawartego w Rozporządzeniu (WE) otrzymaliście Państwo do wypełnienia niniejszy format raportu. Proszę o 
dokonanie odpowiedniego wpisu w tabeli ewidencyjnej za każdym razem, kiedy będzie przeprowadzany zabieg QPS. Proszę podać dane ilościowe dotyczące zabiegu 
(%, kg, liczba zabiegów). W terminie określonym przez właściwą władzę Państwa kraju członkowskiego proszę przesłać wypełnioną Tabelę do tej właściwej władzy 
(w praktyce – do punktu kontaktowego). 

Proszę nie przekazywać tej informacji bezpośrednio do Komisji.  
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Proszę przeczytać dokładnie wskazówki pod Tabelą 
Proszę dodać więcej wierszy, jeśli okaże się to potrzebne 
Podanie nazwy instytucji, która dokonała autoryzacji zabiegu jest obowiązkowe, natomiast podanie nazwy instytucji, która wymagała jego przeprowadzenia jest 
dobrowolne.  
Dziękujemy z góry za wypełnienie Tabeli. 
 

Data i 
cel 
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 … 

         Po 
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eniu 
fumigac
ji towar 
został 

 … 

  Instytucja w 
kraju 

członkow-
skim, która 
dokonała 

autoryzacji 
zabiegu  

 Instytucja kraju przeznaczenia , która 
domagała się przeprowadzenia zabiegu 
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 Wysłan
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niżej 

wymie-
nionych 
krajów 
czł. UE 

… 

Wyekspo-
rtowany 

poza UE do 
niżej 

wymie-
nionych 
krajów… 

Wprowa
dzony 

do 
obrotu 

na 
teryto-
rium 

Polski  
(TAK/ 

NIE) 

Nazwa  
instytucji 

Siedziba 
instytucji 

Nazwa/Siedziba 

1                 

A B C D E F G H I K L M N O P Q 

                                                 
1 "" oznacza, że podanie informacji w danej kolumnie jest obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem 1005/2009. 
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1.01-
31.12.
2009 

59 “1” P,
O 

C,
T,
F 

S,M,
L 

H Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwysyłk
owe 

647 0 

 

Nie  Gwatemala, 
Kostaryka, 
Indie, Egipt, 
Australia, 
Wietnam, 
Chiny, USA, 
Wenezuela, 
Panama, 
Trynidad i 
Tobago, 
Nowa 
Zelandia, 
Honduras, 
Kolumbia, 
Kanada, 
Korea Płd., 
Ekwador 
Rosja, 
Norwegia, 
Peru 

Nie Instytut 
Technologii
Drewna 

Poznań, Polska Guatemala: Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentacion, Unidad de Varnos 
y Regulaciones, 70 Avenida 19-90, Zona 13 
Anexo Edificio Monja Blanca 

Costa Rica: Servicio Fitosanitario del Estado 
Apartado 1024-4050 Barreal Heredia San 
Jose 

India: Plant Protection Room No 224, Ministry 
of Agriculture, Department of Agriculture and 
Cooperation, New Dehli 110001 

Egypt:  Service and Follow-up Sector, Ministry 
of Agriculture and Land Reclamation, Dokki, 
Giza 12 618 

Australia: Office of the Chief Plant Protection 
Officer Officer, Australian Government 
Department of  Agriculture, Fisheries and 
Forestry GPOBox858 Canberra, ACT 2601 

Viet Nam: Plant Protection Dept., Ministry of 
Agriculture and Rural Development 149, Ho 
Dac Di Street, Dong Da District, Hanoi 

China: Plant Protection and Plant Quarantine 
Division No 11, Nongzhanguan Nanli, Beijing 
100025 

USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 

Venezuela: Institito de Nacional de Salud 
Agricola Integral, Av. F. Solano  con Calle 
Pascual Navarro Torre Banvenez, Piso 14 
Urbanizacion Sabana Grande, Caracas, 
Distrito Capital 

Panama: Ministerio de Desarollo Agropeuario 
Direccion National de Sanidad Vegetal, 
DEpartamento de Certificacion de Agro 
Exportation, Rio Tapia, Tapia, Tocumen, 
Apdo Postal 5390, Ciudad de Panama, 5 
Panama 
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               New Zealand: Ministry of Agriculture and 
Forestry, PO Box 2526, Wellington 

Honduras: SENASA-SAG, Avenida La FAO 
Col. Loma Linda, Servicio Nacional de 
Sanidad Agropeuaria Secretaria de 
Agricultura Y Ganaderia, Tegucigalpa M.D.C 

Columbia: Subgerencia de Proteccion y 
Regulacion Agricola, Instituto Colombiano 
Agropeuario, Calle 37 No 8-43, Piso 5, 
Edificio Colgas, Bogota 

Pakistan: Ministry of Food and Agriculture, 
Department of Plant protection, Jinnah 
Av.Malir Halt, Karachi-75100 

Marocco: Direction de la Securite Sanitarie 
des Produits Alimentaires, Av. Hadj 
A.Cherkaoui Agdal, Rabat, 

Canada: 59 Camelot Drive/59 promenade 
Camelot Ottawa, Ontario K1A 0Y9 

Korea: International Quarantine Cooperation 
di., 433-1, Anyang 6-Dong, Manan-Gu, 
Anyang city, Gyeonggi-Do 

Ecuador: Agencia Ecuotoriana de 
Aseguramiento de la calidaded de Agro-
Calidad, a. Eloy Alfaro y Amazonas Edificio 
MAGAP, piso 9, Quito 

Russia: Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance, Ministry of 
Agriculture, Orlikov Pereulok, 1/11 107139 
Moscow 84 

Norway: Norwegian Food Safety Authority 
Head Office Mattilsynet, Hovedkontoret P.O. 
Box 383 N-2381 Brumundal 

Peru: SENASA, Ministerio de Agricultura 
Servicio nacional de Sanidad Agraria, Av. La 
Molina 1915, Lima 12 
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A B C D E F G H I K L M N O P Q 

1.01-
31.12.
2009 

22 “2” P C M H Nie dotyczy-
zabiegi 
przerwy-
syłkowe  

47.5 0 Brak 
danych 

 

Brak danych 

 

Brak 
danych 

 

Brak danych 

 

Brak danych 

 

Brak danych 

 

1.01-
31.12.
2009 

146 “3” O 

 

F M H Nie dotyczy-
zabiegi 
przerwy-
syłkowe  

601.4 0 Nie Tak: 
Ukraina, 
Brazylia, 
Chiny, 
Australia, 
Turcja, USA, 
Argentyna, 
Kanada, 
RPA, Nowa 
Zelandia 

Nie  Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska Brak danych 

1.01-
31.12.
2009 

5 “3” O 

 

F M L Nie dotyczy-
zabiegi 
przerwy-
syłkowe  

20.8 0 Nie Tak: 
Norwegia, 
USA, Chiny 

Nie Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska Brak danych 

1.01-
31.12.
2009 

989 “5” A, 
P, 
O 

C, 
F 

S, M H Nie dotyczy-
zabiegi 
przerwy-
syłkowe  

3 947 0 Nie Tak: USA, 
Kanada, 
Chiny, 
Australia, 
Turcja, 
Indie, 
Brazylia, 
Izrael, RPA, 
Japonia, 
Argentyna, 
Korea Płd., 
Meksyk, 
Tajwan, 
Egipt, Liban 

 

 

 

 

Nie Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska NPPO in USA, Canada, China, Australia, 
Turkey, India, Brasilia, Israel, RPA, Japan, 
Argentina, Korea, Mexico, Taiwan, Egypt, 
Lebanon 
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A B C D E F G H I K L M N O P Q 

1.01-
31.12.
2009 

128 “6” O F,
T 

S, 
M, L 

H Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwy-
syłkowe  

457,2 0 Nie Tak: USA, 
Kanada, 
Chiny, 
Australia, 
Brazylia, 
Japonia, 
Korea Płd., 
Egipt, RPA, 
Ukraina 

Nie Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska ? 

1.01-
31.12.
2009 

4 “7” O F L A Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwy-
syłkowe 

96 0 Nie Tak: Kanada Nie Instytut 
Technologii
Drewna 

Poznań, Polska Canadian Food Inspection 

1.01-
31.12.
2009 

7 “7” O F L H Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwy-
syłkowe  

163 0 Nie Tak: Korea 
Płd., Ukraina 

Nie Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska Korea: International Quarantine Cooperation 
di., 433-1, Anyang 6-Dong, Manan-Gu, 
Anyang city, Gyeonggi-Do 

Ukraine: Main State Plant Quarantine 
Inspection of Ukraine, 
Ukrgolovderzhkarantyn,  7 Kolosova str., Kyiv 
03138 

1.01-
31.12.
2009 

2 “7” O F L L Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwy-
syłkowe  

48 0 Nie Tak: USA Nie Instytut 
Technologii
Drewna  

Poznań, Polska USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 
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1.01-
31.12.
2009 

74 “8” O F M H Nie dotyczy-
zabiegi 
przedwy-
syłkowe 

187,5 0 Nie Tak: Korea, 
India, USA, 
Kazakhstan, 
China, UAE, 
Tunisia, 
Singapore, 
Venezuela, 
Canada, 
Egypt, 
Cyprus, 
South Africa 

 

Nie Instytut 
technologii 
Drewna 

Poznań, Polska Korea: International Quarantine Cooperation 
di., 433-1, Anyang 6-Dong, Manan-Gu, 
Anyang city, Gyeonggi-Do  

India: Protection Room No 224, Ministry of 
Agriculture, Department of Agriculture and 
Cooperation, New Dehli 110001 

USA: USDA, APHIS, Plant Protection and 
Quarantine 4700 River Road, Unit 140, 
Riverdale, MD 20737 

Kazakhstan: Quarantine Inspection, 67, 
Suyunbaya Av., 480016 Alma-Ata 

China: Plant Protection and Plamnt 
Quarantine Division No 11, Nongzhanguan 
Nanli, Beijing 100025 

UAE: Plant Protectionand Agricultural 
Extension Directorate, Ministry of Agriculture 
and Fisheries, p.O. Box1509 Dubai 

Tunisia: General Direction of the Protection 
and the Control of the Agricultural Product 
Quality, 30, Rue alain Savary 1002 Tunis 

Singapore: Agrifood and Veterinary Authority, 
5. Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND 
Bldg, 068190 Singapore 

Venezuela: Ministerio de Agricultura y Cria, 
Torre Este, Piso 12, Parque Central, Av. 
Lecuna Caracas 

Canada: 59 Camelot Drive/59 promenade 
Camelot Ottawa, Ontario K1A 0Y9 

Egypt: Service and Follow-up Sector, Ministry 
of Agriculture and Land Reclamation, Dokki, 
Giza 12 618 

Cyprus: Department of Agriculture, Ministry of 
, Natural Resources and Environment, 1412 
Nicosia 
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               South Africa: Directorate plant Health, South 
African Department of Agriculture, Gezina 
0031, Pretoria 

 
Poniższe wyjaśnienia ułatwią prawidłowe wypełnienie tabeli ewidencyjnej. 
 
Kolumna A: Data lub okres, w którym przeprowadzono zabieg(i) 
Proszę podać datę (np. 23/07/2005, jeśli zabieg wykonano w dniu 23 lipca 2005) lub okres (np. 23-28 lipca 2005), w którym zabieg(i) został(y) wykonany(e).  
 
Kolumna B: Liczba zabiegów 
Jeśli przeprowadzono szereg zabiegów w odniesieniu do tego samego rodzaju towaru w ciągu tego samego okresu, to proszę podać ich liczbę. 
 
Kolumna C: Nazwa i siedziba firmy (Informacja dobrowolna) 
Proszę podać nazwę i siedzibę firmy, która dokonała fumigacji  
 
Kolumna D: Miejsce fumigacji (Informacja dobrowolna) 
Proszę podać oznaczenie miejsca gdzie wykonano fumigację. Do kolumny D należy wpisać odpowiednią literę (patrz poniżej): 

P Teren portu morskiego 
A Teren portu lotniczego 
O Inne miejsce fumigacji (proszę podać, jakie) 

 
Kolumna E: Fumigacja na/pod/w … (Informacja dobrowolna) 
Proszę podać jak dokonano fumigacji. Do kolumny E należy wpisać odpowiednią literę (patrz poniżej): 
 

T Pod folią  
S Na pokładzie statku 
P Na pokładzie samolotu 
C W kontenerze 
F W komorze lub innym specjalnie przystosowanym pomieszczeniu 
O Inaczej (proszę podać, jak) 
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Kolumna F: Kubatura pomieszczenia (Informacja dobrowolna) 
Proszę podać kubaturę pomieszczenia, w którym dokonano fumigacji wpisując do kolumny F odpowiednią literę (patrz niżej). Nie chodzi tu o objętość fumigowanego 
towaru, ale o kubaturę pomieszczenia, w którym dokonano fumigacji (np. kontenera, komory fumigacyjnej, miejsca pod folią): 
 

S Mała:  0 – 49 m³ 
M Srednia:  50 – 99 m³ 
L Duża:  100 – 499 m³ 

XL Bardzo duża:  500 – 999 m³ 
XXL Wyjątkowo duża: 1000 m³ i więcej 

 
Kolumna G: Oznaczenie rodzaju fumigowanego towaru 
Proszę wybrać jedno oznaczenie fumigowanego towaru spośród podanych niżej kategorii i wstawić odpowiednia literę do kolumny G: 
 

A Cebulki, kłącza, bulwy i rozłogi  
B Cięte kwiaty i gałązki 
C Świeże owoce i świeże warzywa 
D Ziarno, kasze ryż, płatki itp. przeznaczone do spożycia  
E Suszone artykuły spożywcze 
F Materiał szkółkarski 
G Nasiona i sadzonki przeznaczone do sadzenia 
H Opakowania drewniane, palety, drewno sztauerskie i inne opakowania 
I Drewno przetworzone (meble itp.) 
K Całe kłody drewna z korą  
L Całe kłody drewna pozbawione kory 
M Siano, słoma, suche pasze dla zwierząt 
N Bawełna i włókna  
O Sprzęt 
P Przedmioty osobistego użytku 
Q Inne (proszę podać)  
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Kolumna H: Szkodnik, przeciw któremu dokonano fumigacji 
Proszę określić szkodnika tak dokładnie, jak to możliwe, najlepiej podając jego nazwę systematyczną. Ta informacja jest wymagana przepisami prawa do tego, aby 
uznać zabieg za kwarantannowy. Umożliwi też ona Komisji oddzielenie zabiegów kwarantannowych od przedwysyłkowych. Jeśli nazwa szkodnika nie będzie podana, 
zostanie on uznany za szkodnika nie-kwarantannowego.  
 
Kolumna I: Całkowita ilość bromku metylu zastosowana do fumigacji w danym zabiegu lub do fumigacji danego rodzaju towaru w szeregu zabiegach 
dokonanych w danym okresie 
Proszę podać całkowitą ilość bromku metylu (w kg) zastosowaną do fumigacji w danym zabiegu lub do fumigacji danego rodzaju towaru w szeregu zabiegach 
dokonanych w danym okresie. 
 
Kolumna K: Całkowita ilość bromku metylu odzyskana, (jeśli istniała taka techniczna możliwość) (Informacja dobrowolna) 
Proszę podać ilość bromku metylu (w kg), która została odzyskana, jeśli ta technologia jest u Państwa wdrożona. 
 
Kolumna L: Wysłano do krajów członkowskich UE  
Proszę wymienić te kraje członkowskie UE (nie kraje trzecie), do których zostały wysłane towary fumigowane bromkiem metylu. 
Kolumna M: Wysłano do krajów poza UE  
Proszę wymienić te kraje trzecie (nie bedące członkami UE!), do których zostały wyeksportowane towary fumigowane bromkiem metylu. 
 
Proszę zwrócić uwagę, że wysyłka towaru do kraju członkowskiego UE nie jest eksportem. Jedynie wysyłka towaru do kraju poza UE może być uznana jako eksport. 
 
Kolumny O i P: Instytucja, która dokonała autoryzacji zabiegu 
Proszę podać nazwę i siedzibę (miasto) instytucji, która dokonała autoryzacji zabiegu. 
Proszę zwrócić uwagę, że ta instytucja musi mieć siedzibę w UE. 
Zgodnie z Protokołem montrealskim „autoryzacja” oznacza specyficzne instrukcje wydane przez krajowe władze odpowiedzialne za ochronę roślin, zwierząt, 
środowiska lub zdrowia. Żadna inna instytucja nie jest upoważniona do autoryzowania zabiegu QPS z zastosowaniem bromku metylu. 
 
Kolumna Q: Instytucja, która domagała się przeprowadzenia zabiegu (Informacja dobrowolna) 
Mogą Państwo podać nazwę i siedzibę (kraj) władzy, która domagała się przeprowadzenia zabiegu. Proszę zwrócić uwagę, że siedziba tej władzy 
znajduje się zwykle poza UE, tj. w kraju przeznaczenia towaru.  
 
2. Proszę opisać postępy w badaniach nad alternatywami dla bromku metylu w Państwa kraju członkowskim.    
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Tę część raportu wypełnia właściwa władza kraju członkowskiego. 

 
Mogą Państwo odnieść się do Załącznika nr 2, który zawiera opis alternatyw do zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych i tych 
zatwierdzonych przez odpowiednie władze kwarantannowe. Odpowiadając na to pytanie należy przedstawić informacje odnoszące się do badań każdej 
alternatywy zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli Państwo opisywali już badania nad jakąś alternatywą w poprzednich raportach, proszę się na nie powołać, ale 
jednocześnie dodać jakiekolwiek nowe informacje, które byłyby istotne dla potwierdzenia, że badania trwają. 
 
Mogą Państwo dołączyć do tej części raportu dodatkowe informacje w tych przypadkach, gdzie jest to potrzebne, ale wtedy proszę podsumować 
najważniejsze elementy tych informacji i umieścić te podsumowania w odpowiednich miejscach. Proszę podać przewidywaną datę zakończenia działań, 
które nie zostały jeszcze zakończone  

Proszę skopiować tę tabelę dla każdej nowej alternatywy, która jest badana w Państwa kraju członkowskim. 
 
 
 
Nazwa alternatywy: 
 

Metoda 
fizyczna  

Data rozpoczęcia 
badań:  

2009 

Nazwa instytucji prowadzącej badania:  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166 
02-787 Warszawa, Polska 

Data zakończenia 
badań:  

2011 

Spodziewana data 
wdrożenia alternatywy:  

2011 

Tytuł Projektu: Zwalczanie owadów w 
zainfekowanym drewnie przy 
zastosowaniu wysokich temperatur 

Towar:  Różne produkty z drewna 
Docelowy 
szkodnik/choroba: 

spuszczel domowy, 
(Hylotrupes bajulus L.), 
kołatek domowy (Anobium 
punctatum De Geer), wyschlik 
grzebykorożny (Ptilinus 
pectinicornis L). 
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Nazwisko i adres głównego wykonawcy: 
Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  
ul. Nowoursynowska 159,  
02-787 Warszawa, Polska 
Adres email głównego wykonawcy badań: ignatowiczst@yahoo.com, 
Stanislaw.ignatowicz@gmail.com 

Przeprowadzono doświadczenia w celu określenia przydatności wysokich temperatur 
(ogrzewanie) w zwalczaniu następujących szkodników drewna: spuszczela domowego (Hylotrupes 
bajulus L.), kołatka domowego (Anobium punctatum De Geer) i wyschlika grzebykorożnego (Ptilinus 
pectinicornis L.). Przeprowadzono ogrzewanie drewna zainfekowanego szkodnikami – larwami 
umieszczonymi w próbce drewna, aby określić okres ekspozycji niezbędny do uzyskania skutecznej 
dezynsekcji materiału. Larwy ksylofagów umieszczono w dwóch rodzajach drewna – sosny lub jodły 
(Pinus sylvestris L. lub Abies alba Mill.) w celu określenia roli drewna w ograniczaniu penetracji 
ciepła. Dodatkowo przeprowadzono komercyjne próby zwalczania drewnojadów w elementach 
konstrukcyjnych zawierających naturalną populację spuszczela domowego i kołatka domowego.  

Uzyskane wyniki wskazują, że zabieg ogrzewania elementów drewnianych zawierających 
aktywne larwy jest skuteczną metodą fizyczną zwalczania szkodników. Wszystkie larwy, poczwarki i 
dorosłe kołatka domowego, wyschlika grzebykorożnego i  spuszczela domowego były martwe po 2 
dniach ogrzewania zasiedlonych elementów drewnianych do temperatury 56-60oC. Grubość materiału 
drewnianego określała stopień penetracji ciepła. Przy krótkich okresach ekspozycji materiału na 
wysoką temperaturę (56-60oC), wszystkie larwy, które żerowały 30 cm poniżej powierzchni elementu 
drewnianego, przeżyły zabieg. Około 70% larw znajdujących się 10 i 20 cm poniżej powierzchni 
drewna było martwych po 6 i 12 godzinach ogrzewania. 

Komercyjne próby zwalczania drewnojadów w elementach konstrukcyjnych zawierających 
naturalną populację spuszczela domowego i kołatka domowego były bardzo udane. Drewniane 
elementy konstrukcyjne okryto podwójną folią i pod nią umieszczono grzejniki ThermoNox, które 
gwarantowały stałą temperaturę wynoszącą 56-60oC. Zabieg ogrzewania trwał 24 godziny. Nie 
odnotowano żadnej reklamacji klientowskiej po przeprowadzeniu tych prób. 
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3.  Proszę opisać postępy w stosowaniu alternatyw w Państwa kraju członkowskim. 
 

Tę część raportu wypełnia właściwa władza kraju członkowskiego. 
 
Mogą Państwo dołączyć do tej części raportu dodatkowe informacje w tych przypadkach, gdzie jest to potrzebne, ale wtedy proszę podsumować 
najważniejsze elementy tych informacji i umieścić te podsumowania w odpowiednich miejscach. Proszę podać przewidywaną datę zakończenia działań, 
które nie zostały jeszcze zakończone  

Tam, gdzie w tej części raportu jest mowa o przepisach krajowych lub programie, proszę podać odnośnik do tych przepisów.  
 
Lista alternatyw bromku metylu wykorzystywanych do zastosowań QPS w roku kalendarzowym, którego dotyczy raport: 
 
Lp Nazwa 

alternatywy 
Towar Docelowy 

szkodnik 
Docelowa 
choroba 

Data zakończenia 
zabiegów z 
wykorzystaniem 
tej alternatywy 

Ilość bromku metylu 
zastąpiona przez tę 
alternatywę (kg) 
(oszacowanie) 

Uwagi: czas trwania zabiegów, szacowany koszt 
instalacji, szacowany koszt pojedynczego zabiegu, 
szacowana ilość fumiganta, itd. 

1 Degesh płytki 
(fosforowodór) 

Ziarno pszenicy, 
żyta, kukurydzy 

Brak danych  Brak danych  Kwiecień 2009 98 kg Wzrost czasu trwania zabiegów z 2 dni (bromek 
metylu) do 8 dni (fosforowodór). 
Wzrost kosztów zabiegów o ok. 60% 

2  
 
Magtoxin  
(fosforowodór) 

Ziarno 
pszenżyta 

Brak danych  Brak danych  Listopad 2009 
 

16 kg 
 

Wzrost czasu trwania zabiegów z 2 dni (bromek 
metylu) do 8 dni (fosforowodór). 
Wzrost kosztów zabiegów o ok. 60%. 

Ziarno kakao Brak danych  Brak danych  Grudzień 2009 25 kg Wzrost czasu trwania zabiegów z 2 dni (bromek 
metylu) do 12 dni (fosforowodór). 
Wzrost kosztów zabiegów o ok. 60% 

3 Quickphose 
(fosforowodór)/ 
Degesh płytki 
(fosforowodór)  

Ziarno kakao Brak danych  Brak danych  Grudzień 2009 25 kg Wzrost czasu trwania zabiegów z 2 dni (bromek 
metylu) do 9 dni (fosforowodór). 
Wzrost kosztów zabiegów o ok. 60%. 

4 Wysoka 
temperatura 

Opakowania 
drewniane, 

Szkodniki 
drewna 

Brak danych Styczeń 2009 Brak danych Metoda energo- i czasochłonna. Wysokie ryzyko 
uszkodzenia ogrzewanych towarów. Brak 
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palety, drewno 
sztauerskie 

możliwości stosowania tej metody do towarów o 
dużych gabarytach z powodu ograniczonej objętości 
komór do wygrzewania. 
Wzrost kosztów zabiegów ogrzewania (2-3 razy w 
porównaniu z kosztami fumigacji bromkiem metylu). 

 
Zastosowania QPS, dla których nie znaleźli Państwo jeszcze alternatywy: 
 
Towar Docelowy szkodnik Docelowa choroba Oczekiwana data 

rozpoczęcia badań 
Uwagi 

Elementy drewniane Szkodniki kwarantannowe drewna, np. 
Monochamus spp. 

Bursaphelenchus xylophilus  Kontrolowana atmosfera (niskie stężenie 
tlenu w atmosferze azotu lub argonu) nie 
jest uważana za metodę efektywną w 
odniesieniu do szkodników 
kwarantannowych drewna i wymaga 
stosowania długich czasów ekspozycji.   
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APPENDIX 2: 
 
EXISTING ALTERNATIVES TO METHYL BROMIDE FOR QUARANTINE AND 
PRE-SHIPMENT TREATMENTS  
 
Perishable commodities include fresh fruit and vegetables, cut flowers, ornamental plants, 
fresh root crops and bulbs. Durable commodities are those with a low moisture content that, 
in the absence of pest attack, can be safely stored for long periods and include foods such as 
grains, dried fruits and beverage crops; and non-foods such as wood products and tobacco.  
Wood products include: museum artefacts and other items of historical significance; unsawn 
timber, timber products and bamboo ware; and packaging materials and items of quarantine 
significance. 

Many perishable and durable commodities in trade and storage lose quality and value when 
pests such as insects, mites and fungi attack them.  These commodities may also carry pests 
and diseases that can be a threat to agriculture, health and the environment.  There are a wide 
variety of quarantine and pre-shipment (QPS) measures that can be taken so that any potential 
losses and risks can be mitigated, including fumigation with methyl bromide (MB) or the use 
of a range of alternatives to MB.  

For QPS purposes, MB fumigation is a well-established treatment used by many plant 
regulatory authorities. Mandatory MB treatments may be required if the pest present is of 
quarantine concern, and particularly if it is difficult to detect but there is a risk it is present. 
Only a small proportion of commodities in commercial trade is treated in the export country 
using these alternatives as most countries have specific requirements for proving the efficacy 
for each commodity-pest combination. 

Alternatives to MB for quarantine treatments depends on proven treatment efficacy; 
commodity tolerance; equipment design and commercial availability; regulatory approval, 
including bilateral or multilateral agreements; cost competitiveness; and technology transfer, 
logistical capability and ease-of-use. On the other hand, a pre-shipment treatment that, by 
definition, targets non-quarantine pests may require less time for implementation if the 
proposed treatment is non-chemical. 

Existing alternatives to MB for QPS treatment of perishable and durable commodities are 
based on (1) pre-harvest practices and inspection procedures; (2) non-chemical (physical) 
treatments; and (3) chemical treatments.   

For perishable products, pest control based on pre-harvest practices must describe the cultural 
techniques leading to pest reduction, they must have an agreement on the area of the pest-free 
zones, and be subject to inspection in order to receive certification. Some countries must also 
maintain a pest-free zone free of pests by placing restrictions on the movement of 
commodities into the zone and/or by disinfesting vehicles and commodities that are 
categorised as high risk before or on entry. 

Non-chemical treatments kill pests by exposure to changes in temperature and/or atmospheric 
conditions, or high energy processes such as irradiation and microwaves, or physical removal 
using air or water jets.  Often a combination of these is required to kill pests or pest 
complexes if they can tolerate a single treatment.  Examples of approved quarantine 
treatments for durable and perishable commodities are shown in the following Tables. 
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Approved quarantine treatments for fresh fruit, vegetables and cut-flowers 
 

Procedure or treatment Examples of approved quarantine applications 

Cold treatments Many approved cases – see Table 1.2 for examples. 
Heat treatments Bell pepper to the USA (vapour heat) 

Citrus from Hawaii to the USA (heated air) 
Egg plant to the USA (vapour heat) 
Grapefruit from Mexico (heated air) 
Mango from Taiwan to USA (vapour heat) 
Mangoes from Australia, China, Hawaii, Philippines, Taiwan and Thailand to Japan 
Mango from Mexico, Central and South America and the Caribbean to the USA  (heated air or 
vapour heat) 
Mango, papaya, sweet pepper, netted melon, bitter cucumber and sweet potato from southern 
islands of Japan to mainland Japan 
Mango to the USA (hot water dip) 
Mountain papaya from Chile to USA (heated air) 
Mountain papaya to USA (vapour heat) 
Papaya and litchi from Australia, China, Hawaii, Philippines, Taiwan and Thailand to Japan 
Papaya from Fiji, Tonga, Cook Islands and New Caledonia to New Zealand 
Narcissus bulbs to Japan 
Orange, grapefruit and tangerine from Mexico to USA (vapour heat) 
Papaya to USA (vapour heat) 
Papaya from Belize and Hawaii to USA (heated air) 
Papaya from Hawaii, Philippines and Onikawa Island to Japan 
Pineapple to USA, other than smooth cayenne (vapour heat) 
Squash, Zucchini and tomato to USA (vapour heat) 
Babaco for export to the USA from two areas of Chile (vapour heat) 

Certified pest-free zones 
or pest-free periods 

Cucurbits to Japan and USA 
Grapes, kiwifruit and other produce from southern Chile to Japan 
Immature banana to Japan  
Melons from a region of China to Japan 
Peach, nectarine from USA to Brazil, Ecuador, Colombia and New Zealand  
Squash, tomatoes, capsicum, eggplant from Tasmania (Australia) to Japan 
Strawberry, cucumber, bell pepper, tomato, eggplant, grapes, squash and melon from the 
Netherlands to Japan 

Systems Approach Apples from USA to Brazil 
Apples from Australia and New Zealand to Taiwan 
Avocado from Mexico to 19 northeastern States in the USA 
Citrus from Florida to Japan 

Pre-shipment inspection 
and certification 

Apples from Chile and New Zealand to USA 
Certain cut-flowers from Netherlands and Colombia to Japan 
Garlic from Italy and Spain to USA 
Green vegetables to many countries 
Nectarines and apricots from New Zealand to Australia 

Inspection on arrival Small batches of seeds for propagation to USA 
Physical removal of 
pests 

Hand removal of certain pests from cut-flowers to USA 
Propagative plant materials (unable to tolerate MB fumigation) to USA 
Root crops are accepted by many countries if all soil removed 

Controlled atmospheres Apples from Canada to California, with coolstorage 
Pesticides, fumigants 
and aerosols 

Asparagus and other vegetables to Japan infested with thrips and aphids (HCN) 
Bulbs to Japan 
Certain ornamental plants to USA 
Cut-flowers from Hawaii and New Zealand to Japan 
Cut-flowers from Hawaii to mainland USA 
Cut-flowers from Thailand to Japan 
Propagative plant material to USA 

Irradiation USDA-APHIS published a proposed rule to establish phytosanitary requirements that once 
finalised allows the use of irradiation treatments for imported fruits and vegetables.  The 
proposed rule established irradiation doses for 11 fruit flies and one seed weevil and is based 
on the pest requirements rather than on the commodity. 
Garlic 
Papaya from Hawaii 
Papaya, carambola and litchi from Hawaii to USA 
Plums from South Africa to France  

Combination treatments Hand removal + pesticide for certain ornamental plants, Christmas trees and propagative plant 
materials to USA 
Heat treatment + removal of pulp from seeds for propagation to USA 
Ornamentals from Hawaii to USA (hand removal + high pressure water + malathion / carbaryl 
dip if necessary) 
Soapy water and wax coating for cherimoya and limes from Chile to USA 
Vapour heat and cold treatment for litchi from China and Taiwan to Japan 
Warm soapy water + brushing for durian and other large fruit to USA 
Tomatoes from Australia to New Zealand 
Apricots based on pest free zone + cold storage for export to the USA from two areas of Chile 

Source:  MBTOC 2002 (www.teap.org) 
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Approved quarantine treatments for fresh fruit using cold conditions  

Perishable commodity Examples of cold treatments approved for quarantine 
Apple • From Mexico, Chile, South Africa, Israel, Argentina, Brazil, Italy, France, Spain, Portugal, 

Jordan, Lebanon, Australia, Hungary, Uruguay, Ecuador, Guyana and Zimbabwe to USA 
Apricot • From Mexico, Israel, Morocco, Zimbabwe, Haiti and Argentina to USA 
Avocado  • From Hawaii (cv Sharwill) to mainland USA 

• From Western Australia to eastern Australian states 
Carambola • From Hawaii, Belize and Taiwan to USA 

• From USA to Japan 
• From Florida to California 

Cherry • From Mexico, Chile and Argentina to USA 
Citrus • From Florida (USA), Chile, Australia, China, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, 

Swaziland and Taiwan to Japan 
• From South Africa (Western Cape) to USA 
• Interstate USA 

Clementine • From Israel, Spain, Morocco, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua, Panama, Venezuela, Suriname, Trinidad & Tobago, Algeria, Tunisia, 
Greece, Cyprus and Italy to USA 

• Interstate USA 
Durian • To USA 
Ethrog • From Israel, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, 

Morocco, Spain, Italy, France, Greece, Portugal, Tunisia, Syria, Turkey, Albania, Algeria, 
Belize, Bosnia & Herzegovina, Macedonia, Croatia, Libya, Corsica and Cyprus to USA 

Grape • From Australia, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, Swaziland, Taiwan, Chile, the 
Netherlands to Japan 

• From South Africa, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Peru, Uruguay, Venezuela 
and India to USA 

Grapefruit • From Israel, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, 
Colombia, Bolivia, Venezuela, Italy, Spain, Tunisia, Australia, Suriname, Trinidad & Tobago, 
Belize, Bermuda, Cyprus, Algeria and Morocco to USA 

• Interstate USA 
Kiwifruit • From Chile, Australia, China, Hawaii, Israel, Philippines, South Africa, Spain, Swaziland and 

Taiwan to Japan 
• From Chile, Italy, France, Greece, Zimbabwe and Australia to USA 

Litchi • From China, Israel and Taiwan to USA 
Loquat • From Chile, Israel and Spain to USA 
Nectarine • From Israel, Argentina, Uruguay, Zimbabwe and South Africa to USA 
Orange • From Israel, Mexico, Spain, Morocco, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Panama, Guatemala, Venezuela, Guyana, Belize, Trinidad & Tobago, Suriname, 
Bermuda, Italy, Greece, Turkey, Egypt, Algeria, Tunisia and Australia to USA 

• Interstate USA 
Papaya (mountain) • From Chile to USA  
Peach • From Mexico, Israel, Morocco, South Africa, Tunisia, Zimbabwe, Uruguay and Argentina to 

USA 
Pear • From Israel, Chile, South Africa, Morocco, Italy, France, Spain, Portugal, Egypt, Tunisia, 

Algeria, Uruguay, Argentina, Zimbabwe and Australia to USA 
Persimmon • From Israel, Italy and Jordan to USA 
Plum • From Mexico, Israel, Morocco, Colombia, Argentina, Uruguay, Guatemala, Algeria, Tunisia, 

Zimbabwe and South Africa to USA 
Plumcot • From Chile to USA 
Pomegranate • From Israel, Colombia, Argentina, Haiti and Greece to USA 
Pummelo • From Israel to USA 
Quince • From Chile and Argentina to USA 
Tangerine • From Mexico, Australia and Belize to USA 

• Interstate USA 
Ya pear • From China to USA 

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.5 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf) 
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Approved quarantine and pre-shipment treatments for durable commodities 

Procedure or 
treatment 

Examples of approved quarantine and pre-shipment applications 

Bifluorides Timber exported to the European Community 
Carboxide Non-plant articles infested with ticks, to the USA 
Cold Museum artefacts for export or temporary loan (freeze treatment) 

Museum artefacts that will tolerate cold, imported by Europe 
Items infested with insects in soil, into the USA (freeze treatment) 
Pecans and hickory nuts to the USA 

Combination 
Treatment 

Contact insecticides and water immersion for logs imported by Japan 

Controlled 
atmospheres 

Containerised cargo in transit (CO2) 
Rodents in aircraft (CO2) 
Dried figs from Turkey 
Bulk grain from Cypress (hermetic storage) 
Quarantine pests of grain to Japan  (CO2) 
Museum artefacts for export or temporary loan (N2) 
Tobacco products, cocoa beans, rice, cereals, grains, nuts, peanuts, pulses, seeds and spices as well as 
furniture and artefacts, in Europe 
Dried fruit and beverage crops in Europe (CO2 

Debarking 

plus high pressure) 
Packaged dried fruit, cereals and nuts (gas flushed or vacuum packed) 
Logs  

Ethyl formate Pre-packed dried fruit in Australia and South Africa 
Heat Timber and timber packing from China to USA 

Any durable commodity that can tolerate heat (khapra beetle) to the USA 
Feeds and milled products for processing, into USA 
Bagasse and sugar cane to USA 
Bags for seeds 
Lumber (3” thick) with wood borers to USA 
Corn (maize) ears, not for propagation, to USA 
Rice straw novelties and articles to USA 
Niger seeds (contaminated with soil or khapra beetle) to USA 
Seeds not for propagation (steam), to USA 
Rice straw and hulls, straw mats and rice straw novelties  to USA (steam pressure) 
Novelties and articles from broom corn, to USA (steam pressure) 
Leaf tobacco and blended-strip tobacco for export from USA (steam vacuum) 
Bulbs infested with Ditylenchus nematodes, into USA (hot water dip) 
Lily bulbs and with Aphelenchoides nematodes into the USA (hot water dip) 
Narcissus bulbs with bulb scale mite into the USA (hot water dip) 
Certain tubers wit Meloidogyne spp to the USA (hot water dip) 
Horse radish root with golden nematode to USA (hot water dip) 
Banana roots to USA (hot water dip) 
Sugar cane to USA (hot water dip) 
Sawn timber for export (kiln drying) 
Storage bins and other grain handling equipment moved interstate USA for control of Karnal bunt 
(steam heat) 
Museum artefacts that tolerate heat, in Europe 
Packaging material from China to Japan (vapour heat) 
Khapra beetle in bulk grain. 

Hydrogen cyanide Rodents and insects in ships and aircraft in Singapore and France 
Bulbs to Japan (bulb fly and thrips) 

Irradiation Wooden artefacts imported by Australia 
MITC MITC on logs to Japan 
Phosphine Timber to the USA 

Bamboo treated in transit to Japan 
Tobacco for export from the USA 
Logs (longhorn and bark beetles, wood wasps and platypodids) registered only in the USA 
Cotton, cotton waste and cotton products in bulk imported into the USA 
Seeds of cotton, packaged or bulk, to USA 
Seeds and dried pods, kenaf and others imported by the USA 
Wooden items infested with wood borers imported by the USA 
Sea-freight containers in transit on ships 
Compressed hay to Japan and the USA 
Wooden objects and other materials of organic origin to Europe 
Cocoa and other durables to Germany 
Bulk and bagged and other durable commodities to many countries 
Packing materials to the USA 

Sulfuryl fluoride Pre-shipment fumigation of sea-freight containers sent to Europe 
Packing materials to the USA 
Non-plant articles infested with ticks, to the USA 
Wooden items infested with wood borers, to USA 
Wood products and containers with termites, to USA 

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.6 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf) 
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Number of known cases where countries have approved an alternative QPS technique for 
perishable or durable commodities (or groups of similar commodities) 

Alternative procedure or technique 
Identified cases where a 
country has approved 
an alternative 
quarantine treatment 
for perishable 
commodities 

Identified cases where a 
country has approved 
an alternative QPS 
treatment for durable 
commodities 

Bifluorides - 1 

Carboxide - 1 

Cold > 240 1 1 

Combination treatment 8 1 

Controlled atmospheres 1 23 

Debarking - 1 

Ethyl formate - 1 

Heat 24 33 

Hydrogen cyanide - 2 

Inspection on arrival 1 - 

Irradiation Many possible 1 

MITC - 1 

Modified atmospheres 0 0 

Pest-free zones or periods 7 - 

Pesticides, aerosols, fumigants 7 - 

Phosphine from pellets 0 Many 

Phosphine generated as a pure gas > 10 Many 

Physical removal of pests 3 - 

Pre-shipment inspection 5 5 

Systems Approach 4 - 

Total identified to date >> 303 >> 70 
1  9 schedules for 55 countries  

Source:  MBTOC 2002 Assessment report: Table 7.7 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MTOC2002.pdf); 
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1. PODSTAWY FORMALNE WYKONYWANIA I CEL PRACY 
 
 Praca została wykonana zgodnie z Umową nr 247/10/Wn50/NE-OA-Tx/D z dnia 
06.07.2010 r. zawartą pomiędzy Instytutem Chemii Przemysłowej (IChP), Ministerstwem 
Środowiska (MŚ) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) w części dotyczącej rozliczenia pierwszego etapu Zadania II, tj. II Etapu całej 
pracy realizowanej w ramach w/w umowy.  
 
 Celem całej pracy było zapewnienie obsługi zobowiązań wynikających z 
Rozporządzenia 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), z późniejszymi zmianami 
(nazywanego dalej „Rozporządzeniem 1005/2009”)1 leżących w gestii ministra właściwego 
do spraw środowiska. W ramach prac realizowanych w II-gim Etapie (pierwszym etapie 
Zadania II) kontynuowano interaktywną obsługę i dokumentację stron internetowych Komisji 
Europejskiej (KE) odnoszących się do monitoringu i kontroli SZWO, a także opracowywano 
dokumentację do przekazania do KE, nadzorowano kontakty z KE krajowych podmiotów 
gospodarczych i instytucji używających2

2. WSTĘP 

 SZWO, opiniowano informacje przekazywane przez 
nie do KE - w odniesieniu do substancji będących w gestii MŚ zgodnie z art. 27 Ustawy o 
SZWO z dn. 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 121 z dnia 31.05.2004 r., poz. 1263) oraz opracowano 
niniejszy raport (raport półroczny) zawierający podsumowanie tych działań w okresie 
1.01.2010 r. - 30.06.2010 r. Kolejny raport półroczny za okres 1.07.2010 r. – 31.12.2010 r. 
będzie realizowany w ramach tej samej umowy z MŚ i NFOŚiGW. 
 
 
 

 
 Zgodnie z art. 25 par. 2 i 3 Rozporządzenia 1005/2009 KE powinna zarządzać 

wdrażaniem tego rozporządzenia przy pomocy Komitetu (Committee) złożonego z 
przedstawicieli krajów członkowskich. Ponadto zgodnie z art. 28 par. 4 Rozporządzenia 
1005/2009 KE powinna promować wymianę informacji (dotyczących przedmiotu tego 
rozporządzenia) między KE i krajami członkowskimi. Zapisy te są zrealizowane poprzez 
specjalny system komunikowania się z krajami członkowskimi za pośrednictwem internetu 
utworzony przez jednostkę organizacyjną KE odpowiedzialną za wdrażanie Rozporządzenia 
1005/20093

                                                 
1 Od 1 stycznia 2010 r. to Rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie 2037/2000 
Niniejszy raport jest pierwszym raportem dotyczącym realizacji zadań wynikających z tego Rozporządzenia.  
 
2 Termin „Używanie” SZWO został zdefiniowany w ustawie o SZWO jako: „produkcja, przywóz, wywóz, 
wprowadzanie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regeneracja lub unieszkodliwianie” tych substancji. 
 
3 Dotychczas (do końca 2009 r.) grupa „ENV-ODS” zajmująca się substancjami zubożającymi warstwę ozonowa 
działała w ramach większej jednostki o nazwie „ENV. C4 – Industrial Emissions and Protection of the Ozone 
Layer” ulokowanej organizacyjnie w „Directorate C: Climate Change and Air” będącym częścią Directorate 
General Environment. Obecnie grupa ta została przeniesiona do Directorate C  “Mainstreaming Adaptation and 
Low Carbon Technology” zajmującego się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i znajduje się w większej 
jednostce organizacyjnej tego Dyrektoriatu o nazwie: „CLIMA.C.2 – Transport and Ozone”, co nie do końca 
odpowiada zakresowi działania tej jednostki który obejmuje także F-gazy. 

. Ustanowiony już wcześniej Komitet Ekspertów Krajowych (National Experts 
Committee) oraz wspomniany wyżej Komitet (Committee), który powstał na bazie 
działającego poprzednio Komitetu Zarządzającego (Management Committee) są platformą 
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komunikowania się KE z krajami członkowskimi. Spotkania tych komitetów są organizowane 
przez KE co najmniej dwa razy w roku.  

Rolą Komitetu Ekspertów Krajowych jest uzgadnianie z KE stanowiska UE na 
spotkania Protokołu montrealskiego (PM), a zadaniem Komitetu – nadzór nad wdrażaniem 
Rozporządzenia 1005/2009 w krajach członkowskich i opiniowanie decyzji Komisji 
związanych z Rozporządzeniem 1005/2009. Do komunikowania się z krajami członkowskimi, 
w znacznym stopniu w sprawach dotyczących działalności ww. Komitetów, zostały 
utworzone dwie odrębne strony internetowe: Strona „CIRCA” 

3. OBSŁUGA I DOKUMENTACJA STRON INTERNETOWYCH CIRCA I ODS, 
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA DO KE ORAZ 
NADZOROWANIE KONTAKTÓW PODMIOTÓW UŻYWAJĄCYCH SZWO Z 
KE - RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 1.01.2010 R. - 30.06.2010 R.  

i strona „ODS”. Te strony 
internetowe są uważane przez KE za podstawową formę komunikowania się zarówno z 
przedstawicielami odpowiednich organów krajów członkowskich, jak i z podmiotami 
gospodarczymi tych krajów i w związku z tym często ENV-ODS przekazuje ważne 
informacje krajom członkowskim wyłącznie za pośrednictwem internetu. Stwarza to 
konieczność śledzenia tych stron internetowych na bieżąco oraz dokumentowania informacji 
umieszczanych tam przez KE i przekazywania ich właściwym organom państwa lub 
podmiotom gospodarczym, których te informacje dotyczą, a także pomoc w ich 
komunikowaniu się z KE za pośrednictwem internetu. Taką rolę spełnia w stosunku do 
zagadnień będących w gestii MŚ Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu IChP 
(BOWOiK). BOWOiK stanowi też punkt kontaktowy dla KE w odniesieniu do SZWO, z 
czego wynikają określone obowiązki dla BOWOiK i co ułatwia wzajemne kontakty KE z 
przedsiębiorcami, których działalność jest objęta przepisami Rozporządzenia 1005/2009. 
Szczegółowy opis struktury stron internetowych KE, o których mowa wyżej oraz zasad 
korzystania z nich zawarto w pierwszym raporcie za 2004 r., więc uznano za niecelowe 
powtarzanie tych informacji w niniejszym raporcie. 

 
Ponadto BOWOiK przygotowuje i opracowuje (w języku angielskim) różnego rodzaju 

dokumentację wymaganą przez KE, w tym m.in. opinie do opracowań i propozycji 
przedstawianych przez KE, a także aktywnie uczestniczy w kontaktach z KE dotyczących 
stosowania Rozporządzenia w praktyce oraz interpretacji lub ewentualnej zmiany jego 
niektórych przepisów. 

 
Te wszystkie działania prowadzone w ścisłej współpracy z MŚ, które zostały 

zrealizowane w okresie 1.01.2010 r. – 30.06.2010 r. zostaną opisane poniżej. 
 
 
 

 
 
3.1.  Wykorzystanie informacji zawartych na stronie CIRCA w okresie 1.01.2010 r. – 

30.06.2010 r. 
 

Jak już wspomniano w poprzednich raportach, strona internetowa CIRCA (skrót od 
Communication&Information Resource Centre Administrator, adres internetowy: 
http://circa.europa.eu4

                                                 
4 Część strony CIRCA jest zastrzeżona wyłącznie dla Punktów Kontaktowych i w krajach członkowskich i 
zawiera dokumentację przygotowywaną przez KE na spotkania komitetów oraz dokumentację przekazywana 

 służy Dyrektoriatowi Ochrony Środowiska KE do przekazywania 

http://circa.europa.eu/�
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krajom członkowskim informacji dotyczących poszczególnych dziedzin ochrony środowiska 
w ramach tzw. „Grup Zainteresowań” („Interest Groups”). Jedną z nich jest grupa obejmująca 
zagadnienia związane z SZWO, skrót angielski „ODS”. W Załączniku nr 1 przedstawiono 
ogólną strukturę strony CIRCA na dzień 30.06.2010 r.5

3.2. Wykorzystanie informacji zawartych na stronie ODS w okresie 1.01.2010 r. – 
31.06.2010 r. 

. Dokumenty umieszczone na stronie 
CIRCA (w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej Komitetu Ekspertów i Komitetu) w 
okresie 1.01.2010 r. – 30.06.2010 r. zostały zewidencjonowane i są dostępne w BOWOiK w 
formie wydruków. Większość z nich przekazywano sukcesywnie do wykorzystania przez MŚ. 
Dotyczy to w szczególności dokumentów na spotkania Komitetu Ekspertów Krajowych i 
Komitetu Zarządzającego i raportów z tych spotkań oraz formularzy wymaganych przez KE. 
Należy podkreślić, że niezbędne było stałe (praktycznie codzienne) śledzenie strony CIRCA, 
gdyż KE umieszczała tam bez powiadamiania krajów członkowskich nowe, ważne 
dokumenty lub zmienione wersje wcześniejszych dokumentów zakładając, że strona ta jest 
odwiedzana przez te kraje na bieżąco. 

 
 

 
Strona internetowa ODS (skrót od Ozone Depleting Substances, obecny adres 

internetowy: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods6

Jak już wspomniano w poprzednich raportach KE podjęła decyzję o zmianie 
Załącznika VI do Rozporządzenia 1005/2006 (poprzednio był to Załącznik VII do 
Rozporządzenia 2037/2000) polegającej na wprowadzeniu dla poszczególnych zastosowań 
krytycznych dat od których nie można byłoby już projektować nowych urządzeń i obiektów z 

 służy Dyrektoriatowi Ochrony 
Środowiska KE do przekazywania krajom członkowskim informacji dotyczących 
bezpośrednio podmiotów używających SZWO (patrz przypis 2 do p. 1). W Załączniku nr 2 
przedstawiono ogólną strukturę strony ODS na dzień 30.06.2010 r. Korespondencja z ENV 
ODS w okresie 1.07.2009 r. – 31.12.2009 r. oraz dokumenty umieszczone na stronie ODS w 
tym okresie zostały zewidencjonowane i są dostępne w BOWOiK w formie wydruków. 
Dokumentację tę wykorzystywano przy notyfikacji KE przez MŚ, a także przy nadzorowaniu 
kontaktów krajowych podmiotów gospodarczych z KE oraz opiniowaniu informacji 
przekazywanych przez nie do KE (patrz p.3.5). 

 
 

3.3. Przygotowywanie dokumentacji do przekazania do KE – w odniesieniu do 
substancji będących w gestii MŚ zgodnie z art. 27 Ustawy o SZWO z dn. 
20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 121 z dnia 31.05.2004 r., poz. 1263) 

 
3.3.1. Dokumentacja dotycząca halonów 
 

                                                                                                                                                         
przez kraje członkowskie do Komisji. Istnieje też druga część strony CIRCA poświęcona zagadnieniom 
dotyczącym SZWO (adres: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/home , która jest ogólnie dostępna.  
 
5 Od czerwca 2006 na stronie CIRCA oprócz „linków” do Komitetu i Komitetu Ekspertów pojawił się trzeci 
„link” - do Komitetu Regulacyjnego (Regulatory Committee), którego zadaniem jest wspomaganie KE w 
zarządzaniu wdrażaniem Rozporządzenia (WE) 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Obsługa tej strony internetowej, niezbędna dla zapewnienia wypełniania przez Polskę 
postanowień tego rozporządzenia, jest przedmiotem odrębnej pracy przewidzianej w Umowie z MŚ. 
 
6 Adresy e-mail do komunikowania się z KE w sprawach dotyczących SZWO, to: env-ods@ec.europa.eu oraz 
clima-ods-reporting@ec.europa.eu (tylko w sprawach dotyczących raportowania przez podmioty do KE). 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/home�
mailto:env-ods@ec.europa.eu�
mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu�
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instalacjami halonowymi  - dat granicznych („cut-off dates”)7 oraz dat, do których należałoby 
zdemontować istniejące instalacje halonowe mające charakter krytyczny – tzw. dat 
końcowych („end dates”)8

                                                 
7 W późniejszych dokumentach KE wyjaśniła, że „cut-off dates” dotyczą dat po których nie można projektować 
sprzętu lub obiektów, w których zostały zamontowane systemy lub gaśnice halonowe (szczegółowe wyjaśnienie 
tej kwestii jest zawarte w dalszej części punktu 3.3.2. 
 
8 Do czasu wyjaśnienia definicji obu tych dat przez KE (patrz dalsza część tego punktu niniejszego raportu) 
nasze rozumienie znaczenia definicji „cut-off date” było nieco odmienne. 

.  
 
Po długotrwałych dyskusjach opisanych w poprzednich raportach KE przygotowała 

tzw. „kompromisowy” harmonogram wycofywania halonów z zastosowań krytycznych, który 
został przedstawiony na spotkaniu Komitetu Zarządzającego w dniu 6.10.2009 r. i był tam w 
związku z tym jedynie wstępnie dyskutowany.  

 
Na kolejnym spotkaniu Komitetu Zarządzającego w dniu 4.12.2010 r. nasza delegacja 

podtrzymała zgodnie z instrukcją swoje zastrzeżenia odnośnie „cut-off” dates i „end dates” 
dla sprzętu wojskowego. Na spotkaniu KE poprosiła o przekazanie uwag na piśmie do dnia 
15.02.2010 r. zarówno do swojej „kompromisowej” propozycji harmonogramu wycofywania 
halonów, jak i do wyjaśnień („Background dokument”) poprawionych m.in. z 
uwzględnieniem naszych uwag przekazywanych wcześniej. W związku z tym w dniu 
16.02.2010 r. przekazaliśmy pocztą elektroniczną te uwagi.  

   
Wcześniej prowadziliśmy konsultacje z użytkownikami halonów do celów 

krytycznych i w związku z tym w dniu 4.02.2010 r. poprosiliśmy KE o wyjaśnienie jak należy 
rozumieć definicję „cut-off date” i otrzymaliśmy odpowiedź, z której jasno wynikało, że nie 
ma przeszkód w produkowaniu po tej dacie sprzętu wojskowego z halonami na pokładzie, 
jeśli jego projekt został zatwierdzony przed tą datą. W dniu 8.02.2010 r. J. Kozakiewicz 
spotkał się z Dyrektorem ds. Technicznych Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy p. 
Karolem Chodkiewiczem i wyjaśnił tę kwestię oraz przekazał na jego ręce pismo 
wyjaśniające. To spowodowało, że przed spotkaniem Komitetu na którym miało odbyć się 
głosowanie nad „kompromisową” propozycją KE Bumar Łabędy nie zgłaszał już obiekcji do 
„cut-off dates” - list z dnia 18.02.2010 r. przesłany do nas przez Bumar Łabędy poczta 
elektroniczną. Przeprowadziliśmy też nieformalne konsultacje z pozostałymi użytkownikami 
halonów. W dniu 12.03.2010 r. wszystkie kraje członkowskie otrzymały utrzymany w dość 
ostrym tonie list z KE (podpisany przez Szefa CLIMA C.2 – Transport and Ozone p. Philipa 
Owena), w którym KE stanowczo nalegała, aby kraje członkowskie poparły „kompromisową” 
propozycję, ale jednocześnie stwierdzała, że mogłaby ewentualnie odstąpić pod pewnymi 
warunkami od niektórych dat końcowych i granicznych. Analiza tego pisma oraz stanowisk 
naszych użytkowników halonów pozwoliła nam przygotować uzgodnione z MŚ dość 
stanowcze (na razie nieformalne) stanowisko Polski wobec „kompromisowej” propozycji KE, 
które przekazaliśmy do KE w dniu 18.03.2010 r. Jak się okazało później przekazanie tego 
stanowiska jeszcze przed spotkaniem Komitetu (z kopią do wszystkich krajów 
członkowskich) miało kluczowe znaczenie dla ostatecznego złagodzenia stanowiska KE w 
najbardziej dla nas istotnej sprawie, tj. przedłużeniu do co najmniej 2035 r. daty końcowej dla 
wycofania stałych halonowych systemów gaśniczych z lądowych pojazdów  wojskowych 
(punkty 1.1 i 1.2 zmienionego Załącznika VI). Poniżej – fragment sprawozdania z udziału 
naszej delegacji w spotkaniu Komitetu: 
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KE przedstawiła kolejną tzw. „propozycję kompromisową” nowego Załącznika VI do 
Rozporządzenia 1005/2009, w której zaproponowała „nowe” daty wycofywania halonów z 
zastosowań krytycznych po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez państwa członkowskie.  
KE wykazała tu dużą elastyczność przesuwając niektóre daty końcowe (end dates) z 2035 na 
2040 r. w punktach 2.1; 3.1-3.4 , 4.1; 4.3, 4,4; 4.6; następnie z roku 2025 na 2030 w punktach 
1,1; 2,2; 2,3-2,6, z roku 2025 na rok 2040 w punkcie 2,1, z 2020 na 2025 w punkcie 7,1 , z 
2016 na 2020  w punkcie 7,3 oraz z 2013 na 2016 w pkt 8.1.  
Ponadto KE przedstawiła nowe propozycje dotyczące dat granicznych (cut-of dates) 
dotyczących lotnictwa cywilnego. Zaproponowała przesunięcie dat o dwa lata w puntach 4.1-
4.3.  
Po przedstawieniu propozycji rozpoczęła się dyskusja. Najistotniejszym z punktu widzenia 
Polski był punkt 1.1 tabeli dotyczący stałych systemów gaśniczych w przedziałach silnikowych 
wojskowych pojazdów lądowych. Zaproponowany rok 2030 nie był dla Polski w pełni 
zadawalający.  
Delegacja polska zgodnie z instrukcja wyjazdową poprosiła KE o przesuniecie tej daty na co 
najmniej rok 2035 argumentując to tym, że: 

a)  w naszych pojazdach wojskowych, w szczególności w czołgach, stały system 
gaśniczy, który obsługuje przedział załogi jest zamontowany w przedziale silnikowym 
(czyli jest tylko jeden stały system gaśniczy obsługujący zarówno przedział silnikowy, 
jak i przedział załogi, a zatem data końcowa w punkcie 1.1 powinna być  taka sama, 
jak w punkcie 1.2 

(b)  w przedziale silnikowym jest tak mało miejsca, ze nie jest możliwe wstawienie tam 
bardziej objętościowych systemów alternatywnych do systemów halonowych, czyli 
wymiana systemów halonowych nie jest możliwa nie tylko ze względów 
ekonomicznych, ale i technicznych. 

Takie samo stanowisko odnośnie punktu 1.1 przedstawiła Grecja. Nasze stanowisko poparły 
także inne państwa członkowskie w tym: Litwa, Czechy (Rumunia), Finlandia. 
Kolejno poszczególne delegacje zgłaszały swoje uwagi i propozycje zmian do tabeli dotyczące 
zastosowaniach halonów. Największy opór stawiały Niemcy, którzy byli przeciwni 
wprowadzeniu jakichkolwiek „end dates” w stosunku do „end dates” dla halonów 
wykorzystywanych w samolotach wojskowych oraz Francja, która proponowała dla 
zastosowań halonów na okrętach wojennych bardzo odległe „end dates” (2045-2050).  
Po krótkiej przerwie poświęconej na rozpatrzenie apelacji państw członkowskich KE 
zaproponowała dwie kolejne poprawki do tabeli uwzględniając w szczególności propozycje 
Polski -  przełożenie daty końcowej w pkt 1.1 na rok 2035 i w pkt 1.2 na 2040.  
Kolejna zmiana dotyczyła pkt 2.2 i przesunięcia daty na rok 2035. 
Na prośbę przedstawicielki Niemiec, która musiała skonsultować swoje stanowisko w 
głosowaniu z krajem, głosowanie odłożono na koniec spotkania. 
W trakcie dyskusji wiele państw członkowskich, w tym Polska, podziękowało Komisji za 
„nowe” idące w dobrym kierunku propozycje dat oraz dodatkowe wyjaśnienia zawarte w 
piśmie z dnia 12 marca 2010 roku., sygn. CLIMA/C/2/CR/AKAres(2010)134094. 
Ponadto punkcie 14) Preambuły do projektu  Decyzji Komisji w sprawie zmiany Załącznika 
nr VI do Rozporządzenia 1005/2009, który miał być poddany pod głosowanie przedstawiciel 
Austrii zaproponował dodanie po wyrażeniu „is avalible” sformułowania „or would result 
into excessive modification cost.”, co zostało zaakceptowane przez KE 
Po przerwie nastąpiło glosowanie nad przyjęciem dokumentu. Dokument został przyjęty 
wymaganą większością głosów. Za przyjęciem poprawionego na spotkaniu dokumentu było 
(po przeliczeniu) 273 głosów, natomiast wymagana większość stanowiła 255 głosów. Należy 
zaznaczyć, iż przeciwko była delegacja francuska, a Niemcy, Malta i Litwa wstrzymały się od 
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głosu. Dodatkowo należy wskazać, że w imieniu Malty występowała Holandia, natomiast w 
imieniu Rumuni głosowała reprezentantka Czech. 

  
 Wynik głosowania możemy niewątpliwie odnotować jako sukces Polski i 

potwierdzenie słuszności naszej strategii negocjacyjnej w tej kwestii. Znamienne jest, że 
dwa największe kraje członkowskie UE, tj. Niemcy i Francja nie osiągnęły swoich celów, 
gdyż zbytnio usztywniły swoje stanowisko i nie potrafiły go należycie uzasadnić.   

  
Rozporządzenie KE w sprawie zmiany Załącznika VI zostało opublikowane już po 

zakończeniu okresu będącego przedmiotem prac opisanych w niniejszym raporcie.  
  
 Po zakończeniu spotkania BOWOiK przekazało informacje o jego wynikach do 

wszystkich użytkowników halonów do celów krytycznych, którzy przyjęli dokonane zmiany z 
zadowoleniem. Jedynie Bumar Łabędy zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie braku 
przesunięcia dat granicznych w odniesieniu do wojskowych pojazdów lądowych. Przekazując 
im w odpowiedzi wyjaśnienia KE dotyczące dat granicznych zawarte w „Background 
Document” ponownie wytłumaczyliśmy, że Bumar będzie mógł nadal produkować i 
sprzedawać pojazdy wojskowe z halonami na pokładzie. Następnie, w dniu 17.05.2010 r. 
BOWiK przekazał do tych samych użytkowników ostateczną wersję „Background 
Document” we własnym  tłumaczeniu polskim.  

 
 Odnośnie halonów warte odnotowania są jeszcze cztery sprawy: 
 
(1) Przekazanie przez BOWOiK do Komitetu Halonowego Panela Techniczno-

Ekonomicznego Protokołu montrealskiego (TEAP HTOC) danych dotyczących halonów 
wykorzystywanych do zastosowań krytycznych w Polsce – dane przekazano pocztą 
elektroniczną w dniu 10.06.2010 r. 

 
(2) Przekazanie przez BOWOiK do Banku Halonów Wesco w USA skompensowanych 

danych dotyczących halonów zgromadzonych w Polsce – dane przekazano pocztą 
elektroniczną w dniu 17.03.2010 r. 

 
(3) Spotkanie z przedstawicielami firmy 3M oraz Kidde Polska, jakie odbyło się na ich 

prośbę w BOWOiK w dniu 28.05.2010 r. Spotkanie dotyczyło możliwości wykorzystania 
zamiennika halonu, jakim jest Novec 130 (fluorowany keton) oferowanego przez tę firmę. Po 
spotkaniu otrzymaliśmy obszerne materiały dotyczące tego zamiennika (dostępne w 
BOWOiK) oraz odpowiedzi na liczne pytania jakie im zadaliśmy - np. odpowiedź na pytanie 
jakie są produkty rozkładu preparatu Novec 1230 - przekazaną nam pocztą elektroniczną w 
dniu 31.05.2010 r. Wynika z niej, że jednym z produktów rozkładu jest toksyczny kwas 
trifluorooctowy, tzw. kwas triflatowy, co powoduje, że Novec 1230 nie może być stosowany 
w każdym z przypadków, gdzie wcześniej był stosowany halon. Tym niemniej firma 3M 
uważa, że w tabeli zawierającej możliwe zamienniki halonów znajdującej się w „Background 
Document” przygotowanym przez KE (patrz wyżej) Novec 1230 powinien być umieszczony 
we wszystkich przypadkach, gdzie występuje jako zamiennik HFC-227ea oraz dodatkowo w 
punkcie 5 tabeli. Prace nad możliwością zastosowania preparatu Novec 1230 są też 
prowadzone w firmie 3M w odniesieniu do punktu 4.2 tabeli. 

 
(4) Informacja o zakupie przez firmę Savi Technologie urządzenia do regeneracji 

halonów, co ma duże znaczenie w świetle niedoboru halonów w Polsce i w całej UE. Dane 



 8 

tego urządzenia maszyny podajemy poniżej zgodnie z listem z firmy Savi przesłanym pocztą 
elektroniczną w dniu 8.03.2010 r.: 

 
Zakupiona maszyna Ntron PP-2-2-H/AC posiada przybliżoną wydajności 2000 kg/msc. model 
ten jest najmniejszy i najszybszy do regeneracji halonu z dostępnych  na rynku. Model ten jest 
zdolny do automatycznego odzysku halonu z urządzeń w których występuje, oczyszczając go 
do normy MIL - M-12218C / ISO 7201 i przepompowywania oczyszczonego halonu do 
zbiorników docelowych. 
Parametry urządzenia: 
 
Wydajność odzyskiwania  
 
Wydajność odzyskiwania: +99% 
Wydajność usuwania azotu: +99% 
Tempo odzyskiwania: do  16 kg na minutę 
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 1000 psig 
Tempo wypompowywania: do 20 kg na minutę  
Tempo przetwarzania: do 12  kg na minutę 
 
Czystość halonu poddanego regeneracji w urządzeniu 
 
Czystość fazy płynnej: 99,6 moli % 
Zawartość kwasu: max 3,0 PPM wagowo 
Zawartość wody: max 10,0 PPM wagowo 
Wysokowrzące zanieczyszczenia: 0,05 g/100 ml 
Zawartość cząstek stałych: żadnych widocznych 0,0% 
Zawiesina lub osad: brak 
 
System filtrowania 
 
Urządzenie posiada filtry: kwasu, wilgoci, cząstek stałych fazie płynnej i stałej ze 
wskaźnikiem zanieczyszczenia 
 

 W Załączniku nr 3 zawarto:  
 
- korespondencję z  KE i użytkownikami halonów w Polsce dotyczącą zmiany Załącznika 

VI do Rozporządzenia 1005/2009, w tym list do KE i delegatów z krajów członkowskich z 
dnia 18.03.2010 r. zawierający uzasadnienie naszych propozycji - o kluczowym znaczeniu dla 
pozytywnego dla Polski rozwiązania odnośnie dat końcowych wycofywania halonów z 
wojskowych pojazdów lądowych 

 
- tłumaczenie polskie „Background Document” dokonane przez BOWOiK w ramach 

niniejszej pracy (47 stron). Tłumaczenie to umieszczono na stronie internetowej BOWOiK i 
przekazano bezpośrednio najbardziej zainteresowanym tj. użytkownikom halonów do celów 
krytycznych 
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- dane dotyczące halonów wykorzystywanych do zastosowań krytycznych w Polsce 
przekazane do TEAP HTOC. 
 
 
3.3.2. Dokumentacja związana z raportowaniem do KE danych o imporcie i eksporcie 

SZWO 
 

BOWOiK jako Punkt Kontaktowy dla KE otrzymuje kopie raportów od podmiotów 
zobowiązanych do raportowania do KE zgodnie z art. 27 Rozporządzenia 1005/2009. Firmy, 
które przekazały raporty o imporcie i eksporcie SZWO poza/z UE za 2009 r. to Wilhelmsen 
Ships Service Polska, która wyeksportowała 6 731 kg HCFC-22 oraz Savi Technologie, która 
wyeksportowała 30 263 kg halonu 13019

 Przeglądając te raporty zwróciliśmy uwagę na wciąż nieprawidłowo

. Jak wynika z tabeli, w 2009 r. nie było importu 
SZWO do Polski  spoza UE. Raporty za 2009 r. dotyczące importu i eksportu SZWO 
przekazały też do KE następujące podmioty: Prozon, Linde Gas Polska, TermoSchiessl, 
Solfum, PU Poż Pliszka i Agropest, ale były to raporty „zerowe” zawierające tylko dane o 
obrocie wewnętrznym SZWO. Ponadto raporty za 2009 r. przekazały Anwil (raport dotyczący 
zastosowania tetrachlorku węgla jako process agent – zastosowano jako „make-up” 2 675 kg, 
wyemitowano 20 kg i poddano destrukcji 2 655 kg) oraz SARPI (raport dotyczący destrukcji 
SZWO – zniszczono 25 136 kg SZWO). 
 

10

3.3.3. Dokumentacja związana z kontrolą przez służby celne  importu i eksportu SZWO oraz 
produktów i urządzeń, które mogą zawierać SZWO 

 skonstruowaną 
formatkę raportu dotyczącego SZWO wykorzystywanych jako process agents, co 
uniemożliwiało jednej z naszej firm przekazanie prawidłowego raportu. Poinformowaliśmy 
KE pocztą elektroniczną w dniu 18.03.2010 r. o błędzie w formatce załączając jej poprawną 
konstrukcję oraz – dla wyjaśnienia na czym mógł polegać problem – schematyczny obieg 
substancji w procesie. KE przyznała w tym samym dniu, że formatka zawiera błędy, a 
niestety nie będą one mogły być poprawione przed ostatecznym terminem przekazywania 
raportów do KE. W tej sytuacji powrócimy do tej sprawy jeszcze w tym roku, aby mieć 
pewność, że błędy zostaną poprawione przed kolejną rundą raportowania za 2010 r. W 
Załączniku nr 4 znajduje się korespondencja w tej sprawie oraz poprawiona przez nas część 
formatki i obieg substancji w procesie. 
 
 

 
 W 2009 r. KE opracowała dokument zawierający tabelaryczne zestawienie kodów 
celnych zarówno SZWO, jak i produktów i urządzeń zawierających SZWO, w 
obowiązującym w UE systemie CN, a także drugi dokument zawierający wyjaśnienia do tego 
zestawienia. Jak opisano w raporcie za okres 1.07.2009 – 31.12.2009 do tego dokumentu 
mieliśmy szereg uwag, które zostały zaakceptowane przez KE i poprawiony dokument został 
umieszczony na stronie internetowej CIRCA. Ze względu na to, że zarówno te dokumenty, 
jak i inne dokumenty dostępne na stronie internetowej KE związane z importem i eksportem 
SZWO mogły nie być znane naszym służbom celnym J. Kozakiewicz przekazał je pocztą 
elektroniczną do Ministerstwa Finansów (listy z dnia 6.01.2010 r., 7.01.2010 r. i 11.01.2010 

                                                 
9 Raport Savi Technologie dla KE nie zawierał ilości ok. 2 ton halonu 1301 odebranej w porcie polskim ze statku 
pod banderą Norwegii. Sprawa ta jest obecnie przedmiotem wyjaśnień z firmą. 
 
10 Wcześniej BOWOiK sugerowało szereg poprawek do formatek tego i innych raportów, które zostały 
uwzględnione przez KE.  
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r.) do p. Pawła Gawrońskiego oraz spotkał się w styczniu z przedstawicielami Departamentu 
Polityki Celnej MF. W spotkaniu wziął też udział przedstawiciel MF odpowiedzialny za 
współpracę z regionalnym biurem RILO – organizacją zajmującą się ściganiem przestępstw 
związanych z nielegalnym handlem. Spotkanie było bardzo potrzebne, gdyż umożliwiło 
przedstawienie MF specyfiki handlu SZWO (a także F-gazami) i nawiązanie bezpośredniej 
współpracy – niezbędnej dla prawidłowego monitorowania tego handlu i wypełniania 
przepisów UE w tym zakresie. W związku z listem otrzymanym z KE dotyczącym 
zatrzymania produktów podejrzanych o to, że zawierają SZWO przez polskie służby celne 
informacja o naszych działaniach w kierunku nawiązania bezpośredniej współpracy ze 
służbami celnymi została przekazana pocztą elektroniczną do KE w dniu 5.02.2010 r. W 
Załączniku nr 5 zamieszczono korespondencję z MF i KE w sprawie kontroli 
importu/eksportu SZWO oraz jeden z dokumentów przekazanych do MF zawierający listę 
firm z krajów członkowskich UE uprawnionych do importu/eksportu określonych SZWO. 
 
 W ramach bezpośrednich kontaktów ze służbami celnymi w sprawie kontroli 
importu/eksportu SZWO BOWOiK przekazało jeszcze w dn. 12.04.2010 r. pocztą 
elektroniczną Podręcznik dla Służb Celnych do Oddziału Celnego Szczecin Świnoujście (p. 
Grzegorz Ćwikowski) oraz w dn. 22.04.2010 r. informację KE dla służb celnych o 
dokumentach związanych z importem i eksportem SZWO dostępnych dla tych służb na 
stronie internetowej ODS KE (p. Grzegorz Ćwikowski i p. Paweł Gawroński). Do p. 
Gawrońskiego przekazaliśmy też w dn. 18.03.2010 r. i 12.04.2010 r. informację o projekcie 
Sky Hole Patching o zasięgu globalnym, w ramach którego służby celne krajów – Stron 
Protokołu montrealskiego prowadzą specjalnie przygotowywane wyrywkowe kontrole 
importu i eksportu SZWO. Przekazaliśmy też wszystkie dokumenty związane z tym 
projektem, jakie otrzymaliśmy z organizacji międzynarodowych, w tym z UNEP-u. P. 
Gawroński zapewnił nas, że polskie służby celne przywiązują dużą wagę do tego projektu i 
będą w nim uczestniczyć. List do MF z 18.03.2010 r. został zamieszczony w Załączniku nr 5.  
Nawiązując do projektu Sky Hole Patching przekazaliśmy także do MF pocztą elektroniczną 
w dniu 20.04.2010 r. informację o podejrzeniu nielegalnego handlu SZWO otrzymaną z 
Fundacji Prozon z prośbą o nadanie biegu wyjaśnieniu tej sprawy przez służby celne 
(Fundacja Prozon zwróciła się też w tej sprawie równolegle do GIOŚ). MF zapewniło nas, że 
zajmie się sprawą, lecz w okresie objętym niniejszym raportem nie otrzymaliśmy z MF 
informacji jak przebiega dochodzenie. Korespondencję z MF w tej sprawie zamieszczono w 
Załączniku nr 5.  
 
 
3.3.4. Dokumentacja związana z interpretacją zapisów Rozporządzenia 1005/2009 
 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do KE dotyczącymi kwestii 
interpretacji poszczególnych przepisów Rozporządzenia 1005/2009 KE przygotowała 
dokument zawierający te interpretacje. W dniu 11.01.2010 r. zgłosiliśmy pocztą elektroniczną 
uwagi do tego dokumentu, które zostały zaakceptowane przez KE. Następnie w listach 
przekazanych pocztą elektroniczną w dniu 3.03.2010 r. (z kopią do wszystkich delegatów z 
krajów członkowskich) i 11.03.2010 r. zgłosiliśmy do KE kolejne problemy interpretacyjne, 
które naszym zdaniem powinny były być przedmiotem dyskusji na marcowym spotkaniu 
Komitetu. Na spotkaniu Komitetu odbyła się m.in. dyskusja na temat kwestii określenia na 
poziomie UE minimalnego poziomu czystości zregenerowanych SZWO aby można było je 
odróżnić od pochodzących z recyklingu i utworzenia listy firm w UE posiadających instalacje 
do regeneracji i do destrukcji SZWO. W wyniku tej dyskusji nie podjęto żadnych ustaleń w 
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związku z rozbieżnością zdań wśród krajów członkowskich w tej kwestii – patrz wyciąg ze 
sprawozdania naszej delegacji na spotkanie Komitetu – poniżej: 

 
Delegacja polska podniosła kwestię wyjaśnienia różnicy pomiędzy recyklingiem a 

regeneracją substancji HCFC stosowanych w sektorze chłodnictwa w związku z pojawieniem 
się na rynku polskim ofert usług "regeneracji" czynnika HCFC-22 bez informacji, do jakiego 
poziomu czystości (zawartości HCFC-22) i zawartości wilgoci jest oczyszczany ten czynnik. 
 Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 1005/2009 regeneracja wymaga 
oczyszczenia czynnika do uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji 
pierwotnej, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania.  
 W związku z powyższym delegacja polska zaproponowała doprecyzowanie 
właściwości, jakie powinien spełniać czynnik zregenerowany powołując się m. in. na 
powszechnie stosowaną w branży chłodniczej na świecie normę ARI-700, w której czystość 
(zawartość HCFC-22) określa się na minimum 99.5%, zawartość wilgoci na max. 10ppm, a 
kwasów na max.1ppm. Brak uszczegółowienia przepisów będzie powodowało naruszenia 
rozporządzenia 1005/2009 art. 11 ust. 3, który dopuszcza ich wprowadzanie do obrotu tylko 
wtedy jeśli są rzeczywiście regenerowane. Zgodnie z art. 11 ust. 7 tego rozporządzenia 
recyklowane czynniki HCFC pochodzące z odzysku mogą być wprowadzane jedynie do 
urządzeń (a nie do obrotu) przez te sama firmę, która dokonała odzysku lub przez firmę, na 
której zlecenie dokonano odzysku. W przypadku nie doprecyzowania zapisów przepisy 
rozporządzenia pozostaną martwymi przepisami. Delegacja zaproponowała, aby takie 
uszczegółowienie wymagań było na poziomie Unii.  
 Następnie delegacja poinformowała o umieszczeniu na stronie internetowej 
polskiego MŚ interpretacji przepisów rozporządzenia w tej sprawie. 
 Sprzeciw tej propozycji wyraziła np. Wielka Brytania, która uważa, że osiągniecie 
tak wysokiej czystości czynnika (99,5%) jest mało realne do przyjęcia.  

Ponadto delegacja polska zaproponowała stworzenie listy firm w UE zajmujących 
się destrukcją SZWO oraz listę firm w UE, które mają instalacje do regeneracji SZWO 
argumentując to tym, że brak takich list na poziomie europejskim w połączeniu z 
nieuczciwymi ogłoszeniami, o którym była mowa wyżej spowoduje dezorientację wśród firm 
chcących przekazać SZWO do regeneracji lub destrukcji. 

Propozycja spotkała się z poparciem niektórych państw członkowskich np. Hiszpanii 
i ze sprzeciwem innych, np. Wk. Brytanii, która uważa, że jeśli nie ma obowiązku 
rejestrowania takich firm w Rozporządzeniu 1005/2009, to ich tworzenie na poziomie 
europejskim jest niepotrzebne.  

Komisja Europejska stwierdziła, iż takie listy powinny być stworzone, ale tylko na 
poziomie państw członkowskich. 

 
 
 Odnośnie innych kwestii interpretacyjnych poruszonych przez nas w liście z 
11.03.2010 r. które zamierzaliśmy przedstawić na spotkaniu Komitetu KE udzieliła na jedno z 
nich odpowiedzi nieformalnej jeszcze w grudniu 2009 (list przekazany pocztą elektroniczną w 
dniu 21.12.2009 r.), ale nie mogła ona zostać ujęta w raporcie za drugą połowę 2009 r., gdyż 
został on oddany już  wcześniej.  Chodziło o wyjaśnienie, czy: zakaz wprowadzania do obrotu 
urządzeń zawierających lub uzależnionych od HCFC zawarty w Rozporządzeniu 1005/2009 
odnosi się również do części zapasowych takich urządzeń. KE stwierdziła, że zakaz ten 
obowiązuje w tym przypadku tylko jeśli część zapasowa służy tylko do urządzeń 
zawierających lub uzależnionych od HCFC. Odpowiedź na drugie pytanie jakie zadaliśmy w 
liście z 11.03.2010 r. – czy SZWO zawarte w izolacji urządzeń podlega obowiązkowi 
odzysku przed ich unieszkodliwieniem nie była konieczna, gdyż w dyskusji z wyjaśniliśmy, 
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że obowiązek ten wynika też z Dyrektywy Odpadowej oraz ustaw i rozporządzeń pochodnych 
krajów członkowskich, więc nie musi być explicite wyszczególniony w Rozporządzeniu 
1005/2009.  
 
 Kolejne pytania dotyczące interpretacji niektórych przepisów Rozporządzenia 
1005/2009 zadaliśmy podczas dyskusji na spotkaniu Komitetu w maju 2010 r. Poniżej – 
wyciąg ze sprawozdania J. Kozakiewicza z tego spotkania. 
 
W dyskusji poprosiliśmy KE o wyjaśnienie kwestii czy obowiązek prowadzenia dokumentacji 
zawarty w art. 11(7) odnosi się tylko do urządzeń zawierających HCFC i serwisowanych też 
HCFC, czy również do urządzeń które nie zawierają HCFC, ale są serwisowane HCFC oraz 
do urządzeń, które zawierają HCFC ale są serwisowane innymi substancjami. KE stwierdziła, 
że ten obowiązek odnosi się do urządzeń zwierających lub uzależnionych od HCFC 
niezależnie od tego, czym są serwisowane, a także do serwisowania innych  urządzeń HCFC, 
gdyż wtedy stają się one urządzeniami zawierającymi HCFC. KE dodała, że jeśli urządzenie z 
którego odzyskano HCFC jest serwisowane HFC to obowiązek prowadzenia dokumentacji 
wynika także z Rozporządzenia 842/2006 w sprawie niektórych gazów cieplarnianych.  
Ustosunkowując się generalnie do uwag zgłoszonych na spotkaniu dotyczących interpretacji 
przepisów Rozporządzenia 1005/2009 KE zaproponowała utworzenie nieformalnej grupy 
roboczej złożonej z przedstawicieli państw członkowskich, która mogłaby zbierać przykłady 
trudnych do interpretacji w oparciu o przepisy tego rozporządzenia sytuacji związanych ze 
stosowaniem SZWO i proponować ich interpretację – np. w formie FAQ (Frequently Asked 
Questions), którą mogłaby następnie potwierdzić KE. Zgłosiliśmy akces do udziału w takiej 
grupie roboczej.  

 
Nadal nie do końca wyjaśniona została sprawa kwalifikowania serwisowania w 

portach i na lotniskach UE statków i samolotów należących do krajów spoza UE. Kwestię te 
postaramy się wyjaśnić jeszcze w tym roku. 

 
 W Załączniku nr 6 zamieszczono ostateczną wersję interpretacji przepisów 
Rozporządzenia 1005/2009 poprawioną przez KE po uwzględnieniu naszych uwag oraz 
korespondencję z KE dotyczącą interpretacji innych przepisów Rozporządzenia 1005/2009, a 
także interpretację dotyczącą czystości czynnika chłodniczego HCFC-22 wymaganej do tego, 
aby mógł być on uznany za zregenerowany zamieszczoną na stronie internetowej MŚ. 
 
 W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do BOWOiK dotyczącymi interpretacji 
niektórych przepisów Rozporządzenia 1005/2009 J. Kozakiewicz przygotował na prośbę MG 
prezentację na ten temat na spotkanie z przedstawicielami przemysłu, jakie odbyło się w MG 
w dniu  7.04.2010 r. oraz referat na Walne Zebranie Krajowego Forum Chłodnictwa, jakie 
odbyło się w dniu 10.05.2010 r. Kopię tego referatu zamieszczono również w Załączniku nr 
6. Wcześniej ten sam referat w rozszerzonej wersji został przedstawiony przez J. 
Kozakiewicza na spotkaniu z przedsiębiorcami jakie odbyło się w MG. 
 
 
3.3.5. Dokumentacja dotycząca bromku metylu 

 
 W dniu 23.03.2010 r. KE zwróciła się do nas o uaktualnienie danych o alternatywach 
dla bromku metylu do zastosowań „post harvest” (ochrony produktów i obiektów przed 
szkodnikami) i „soil” (ochrony gleby przed szkodnikami). Dane te przekazaliśmy w dwóch 
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listach przesłanych pocztą elektroniczną do KE w dniach 25.03.2010 r. i 29.03.2010 r. 
Zestawienie tych zaktualizowanych danych znajduje się w Załączniku nr 7.  
 
 Odnośnie spraw związanych z alternatywami dla bromku metylu należy odnotować 
spotkanie, jakie odbyło się w BOWOiK w maju 2010 r. z przedstawicielami polskiej firmy 
Solfum i firmy włoskiej, którzy przedstawili projekt wspólnego zgłoszenia do rejestracji w 
Polsce chloropikryny jako zamiennika bromku metylu w ochronie gleby przed szkodnikami. 
Podczas rozmowy zgłosiliśmy wątpliwości czy produkty rozkładu chloropikryny w glebie nie 
są przypadkiem toksyczne i trwałe, co uzasadniałoby niedopuszczenie jej do stosowania. Po 
spotkaniu otrzymaliśmy jednak wyjaśnienie firmy poparte opinią niezależnego laboratorium, 
że produktem rozkładu jest wprawdzie toksyczny nitrochlorometan, który jednak rozkłada się 
szybko na CO2

3.3.6. Dokumentacja dotycząca zastosowań laboratoryjnych i analitycznych SZWO 

, chlor i związki azotu, które tworzą w glebie sole azotawe i azotowe. W 
rozmowie wypłynęła kwestia braku zamienników dla bromku metylu w ochronie gleby przed 
szkodnikami w Polsce w sytuacji bliskiego zakończenia okresu dopuszczenia przez KE do 
stosowania praktycznie jedynego zamiennika, jakim jest metam sodowy i prawdopodobnego 
umieszczenia przez KE chloropikryny na liście substancji aktywnych niedozwolonych do 
stosowania w rolnictwie. W tym kontekście zadeklarowaliśmy ewentualne poproszenie MŚ o 
zwrócenie się do Ministerstwa Rolnictwa o poparcie (w przypadku głosowania tej sprawy na 
forum właściwego Komitetu wspomagającego KE) pozostawienia chloropikryny na liście 
substancji dozwolonych. Taka prośba nie wpłynęła jednak dotychczas od firmy Solfum. 
 
 Kolejną sprawą bezpośrednio związaną z bromkiem metylu była informacja o 
domniemanym planowanym wykorzystywaniu bromku metylu w procesie produkcji kwasu 
tereftalowego (PTA) jaki ma zostać uruchomiony na instalacji budowanej przez firmę 
Chemeko we Włocławku. Otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienie z Chemeko (p. Magda 
Ozimek, Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska) pocztą elektroniczną w dniu 14.05.2010 r., 
z którego wynikało, że bromek metylu będzie produktem ubocznym w tym procesie i będzie 
spalany w ostatniej fazie cyklu technologicznego. Emisja bromku metylu z tej instalacji ma 
wynosić od 5 do 7 ppm, a więc zgodnie z definicja „produkcji” zawartą w Rozporządzeniu 
1005/2009 nie będzie to uznane za „produkcję” bromku metylu. Wyjaśnienie Chemeko 
zamieszczono w Załączniku nr 7. 
 
 

 
 Po wejściu w życie Rozporządzenia 1005/2009 KE i akceptacji przez Komitet decyzji 
KE w sprawie dozwolonych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych SZWO w 2010 r.11

                                                 
11 Decyzja KE nr  2010/375/EU z dnia 18.06.2010 r. została opublikowana dopiero w czerwcu, ale KE już od 
początku roku prowadziła działania zmierzające do wyeliminowania niezgodnego z tą decyzją stosowania 
SZWO do celów laboratoryjnych i analitycznych. 

 
KE zwiększyła wymagania w stosunku do użytkowników SZWO do celów laboratoryjnych i 
analitycznych żądając przy dokonywaniu rejestracji w bazie danych na stronie internetowej 
ODS podania dokładnie do jakiej metody analitycznej laboratorium zamierza wykorzystać te 
substancje. Wywołało to szereg pytań ze strony użytkowników polskich skierowanych do 
BOWOiK, na które udzielano odpowiedzi pocztą elektroniczną i telefonicznie, a także 
spowodowało, że w stosunku do niektórych polskich użytkowników KE wysunęła zarzut 
nielegalnego stosowania SZWO do tych celów. BOWOiK było zatem zmuszone do 
wyjaśniania tych problemów z KE i z zainteresowanymi użytkownikami. Dotyczyło to m.in. 
następujących laboratoriów: 
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- Pliva Kraków (e-mail z 4.03.2010 r. do p. Olejek) 
- Boryszew-Elana Toruń (korespondencja z p. Gorzką oraz KE w okresie 9.04 – 
19.04.2010 r.) 
- Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej (korespondencja z p. 
Strusińskim w okresie 16.04 – 27.04.2010 r.) 
- Delegatura WIOŚ Szczecin (korespondencja z KE w dniu 19.04.2010 r.)  

 
 W związku z dyskusją na forum Komitetu na temat zastosowań laboratoryjnych i 
analitycznych BOWOiK przekazało w uzgodnieniu z MŚ nasze propozycje działań, jakie 
mogłyby zostać podjęte przez KE dla uporządkowania tej kwestii – e-mail do KE z dnia 
31.03.2010 r. Ponadto w porozumieniu z MŚ wysłaliśmy pisma do PCA z dnia 23.04.2010 r. 
z prośbą o nieudzielanie akredytacji laboratorium stosującym metody wykorzystujące SZWO 
oraz do PKN z prośbą o przejrzenie polskich norm pod kątem wycofania norm zawierających 
metody wymagające stosowania SZWO – pismo z dnia 23.06.2010 r. Dotychczas nie 
otrzymaliśmy informacji, czy PCA wzięło pod uwagę nasze sugestie, natomiast PKN podjęło 
działania wskazane w naszym piśmie. Wiadomo np., że jedną z takich norm przewidzianych 
do wycofania jest PN-C-89416:1990 Tworzywa sztuczne Oznaczanie odporności polistyrenu i 
kopolimerów styrenu na działanie fluorotrójchlorometanu. 
 
 W Załączniku nr 8 zamieszczono oba te pisma, a także wspomniany wyżej e-mail 
oraz korespondencję z KE i laboratorium Boryszew-Elana Toruń (jako przykład sprawy 
przekazanej nam przez KE do wyjaśnienia i ostatecznie przez nas wyjaśnionej). 
 
 
3.3.7. Dokumentacja dotycząca koncepcji nowego systemu dla strony internetowej ODS 
 
 W dniu 11.02.2010 r. otrzymaliśmy pocztą elektroniczną list z KE informujący o 
dokonaniu przez firmę konsultingową ORESYS analizy struktury i mechanizmu działania 
strony internetowej ODS i przedstawieniu przez te firmę nowej koncepcji tej strony. KE 
prosiła wszystkie kraje członkowskie o uwagi do tej koncepcji przedstawionej w trzech tzw. 
„vision documents”. Po przeanalizowaniu treści tych dokumentów przekazaliśmy nasze (w 
większości krytyczne) uwagi do KE pocztą elektroniczną w dniu 22.02.2010 r. otrzymując w 
dniu 8.03.2010 r. specjalne podziękowanie od KE za te uwagi. W Załączniku nr 9 
zamieszczono zestawienie uwag BOWOiK do tych dokumentów oraz odnośną 
korespondencje z KE. Oryginalne uwagi były zamieszczone jako komentarze w tekście 
dostępnym tylko jako PDF. Nie zamieszczono w załączniku całego tekstu z uwagami ze 
względu na objętość (ok. 50 stron). 
 
 
3.3.8. Dokumentacja dotycząca przedmieszek poliolowych 
 
 W dniu 13.05.2010 r. przekazaliśmy do KE oraz wszystkich delegacji krajów 
członkowskich UE na Spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron PM informację o możliwym 
zgłoszeniu przez niektóre kraje rozwinięte na tym spotkaniu kwestii klasyfikacji 
przedmieszek poliolowych zawierających SZWO jako czynnik spieniający i stosowanych do 
produkcji pianek poliuretanowych - jako mieszanin zawierających SZWO, a nie – jak 
dotychczas było przyjęte – produktów zawierających SZWO. Przy założeniu przyjęcia takiej 
decyzji przez Strony PM spowodowałoby to duże problemy, m.in. w raportowaniu danych do 
Sekretariatu Ozonowego. Sprawa ta była następnie przedmiotem dyskusji na spotkaniu 
Komitetu Ekspertów w maju i spotkaniu koordynacyjnym z KE przed spotkaniem Otwartej 
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Grupy Roboczej, a także na samym spotkaniu Otwartej Grupy Roboczej. Dzięki naszemu 
ostrzeżeniu o możliwym pojawieniu się tej kwestii, KE i kraje członkowskie UE mogły 
przygotować się wcześniej do dyskusji i wypracować wstępne stanowisko, które było 
przeciwne zmianie klasyfikacji. W Załączniku nr 10 zamieszczono korespondencję z KE w 
tej sprawie oraz przygotowane przez BOWOiK w języku angielskim obrazowe wyjaśnienie 
jak wygląda obieg SZWO w procesie produkcji pianek i jakie mogą być konsekwencje 
zmiany klasyfikacji przedmieszek poliolowych zawierających SZWO. 
 
 
 
3.4.  Współpraca z MŚ i KE w pozostałych sprawach - związanych ze spotkaniami z KE, 

spotkaniami w ramach Protokołu montrealskiego oraz ze stosowaniem SZWO w 
Polsce 

 
 W ramach niniejszej pracy BOWOiK współpracowało ściśle z MŚ i KE w wielu 

innych bieżących sprawach związanych ze spotkaniami z KE, spotkaniami w ramach 
Protokołu montrealskiego (PM) oraz ze stosowaniem SZWO w Polsce. M.in. 
przygotowywano uwagi do raportów KE ze spotkań Komitetu Ekspertów i Komitetu 
Zarządzającego, komentarze do propozycji KE oraz udzielano na bieżąco konsultacji MŚ w 
różnych innych sprawach związanych ze stosowaniem SZWO w Polsce. Przykładem tej 
działalności może być przygotowywanie szczegółowych uwag do projektów decyzji Stron 
PM opracowywanych przez KE i Prezydencję UE. W ramach tych działań warto wymienić 
np. nasze propozycje dotyczące umieszczenia na stronie internetowej KE listy podmiotów 
uprawnionych do niszczenia SZWO w UE, listy podmiotów dokonujących regeneracji 
SZWO, a także listy podmiotów wykorzystujących SZWO jako feedstock (surowiec w 
procesie chemicznym). Niestety, zarówno KE jak i pozostałe kraje członkowskie nie zgodziły 
się na te propozycje argumentując to brakiem odpowiednich zapisów w Rozporządzeniu 
842/2006. Naszym zdaniem brak takich informacji utrudnia bardzo monitorowanie 
prawidłowej realizacji przepisów rozporządzenia w całej UE. 

 
 W związku z przygotowanymi przez KE ważnymi dokumentami dotyczącymi systemu 

licencjonowania importu i eksportu SZWO oraz raportowania o imporcie i eksporcie SZWO 
BOWOiK zdecydowało się na przetłumaczenie większości z tych dokumentów na język 
polski. Przetłumaczyliśmy też inne bardzo ważne dokumenty, np. „Background Dokument” 
cytowany w punkcie 3.3.1 niniejszego raportu. Łącznie przetłumaczono 8 dokumentów 
zawierających 120 stron tekstu. Zestawienie wszystkich dokumentów KE przetłumaczonych 
na język polski przez BOWOiK w okresie objętym niniejszym raportem zamieszczono w 
tabeli poniżej. Ponadto dokonaliśmy też weryfikacji tłumaczenia Podręcznika dla służb 
celnych przetłumaczonego równolegle przez MF.  

 
Zestawienie tłumaczeń dokumentów UE z języka angielskiego na język polski 

dokonanych przez BOWOiK w okresie objętym niniejszym raportem 
 

Nazwa przetłumaczonego dokumentu Liczba 
stron Stan wersja EN wersja PL 

Frequently asked questions (ODS-
licensing) 

Najczęściej zadawane pytania (Licencje 
– SZWO) 7 aktualne 

Commission Regulation (EU) No 
744/2010 of 18 August 2010 

amending Regulation (EC) No 
1005/2009 of the European Parliament 

Projekt - Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr …/.. z dnia […] r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) Nr 1005/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 

10 aktualne 
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and of the Council on substances that 
deplete the ozone layer, with regard to 

the critical uses of halons 

sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, w zakresie 

zastosowań krytycznych halonów 

Review of Annex VI of Regulation 
(EC) No 1005/2009 on substances that 
deplete the ozone layer, with regard to 

the critical uses of halons 

Nowelizacja Załącznika VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w 

sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową w odniesieniu 
krytycznych zastosowań halonów 

47 aktualne 

Commission's guidance and 
interpretation paper on certain issues 

arising from Regulation (EC) 
842/2006 on certain fluorinated 

greenhouse gases 

Wskazówki i interpretacje Komisji 
Europejskiej dotyczące niektórych 

problemów wynikających z 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie niektórych 
fluorowanych gazów cieplarnianych 

20 aktualne 

Changes in ODS licensing as of the 
2010 licensing year 

Zmiany w licencjach SZWO od roku 
2010 

16 nieaktualne* 

Reporting under Article 27 of 
Regulation (EC) No 1005/2009 - 

Frequently Asked Questions 

Raportowanie zgodnie z artykułem 27 
Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009- 

Najczęściej zadawane pytania 
5 nieaktualne** 

REGULATION (EC) No 1005/2009 
OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of on substances that 
deplete the ozone layer (recast) - 
Commented version – reflecting 
interpretations by DG ENV.C4 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w 

sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową (wersja 

przekształcona) (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) -Wersja 

wyjaśniająca/objaśniająca – 
odzwierciadlająca interpretacje DG 

ENV.C4 

11 aktualne*** 

Reporting pursuant to Article 27 of 
Regulation (EC) xxxx/2009 - Changes 

to the forms for 2010 (Reporting on 
2009) 

Raportowanie w zgodzie z artykułem 27 
Rozporządzenia (WE) xxxx/2009 - 
Zmiany w formularzach dla 2010 

(Raportowania za 2009) 
4 nieaktualne**** 

 
* mamy przetłumaczoną wersję z maja, najbardziej aktualna wersja KE jest z października, 
ale miała zostać uaktualniona przez KE po raz kolejny, więc nie uaktualnialiśmy naszego 
tłumaczenia 
**aktualna wersja KE jest z listopada, my mamy przetłumaczoną wersję z sierpnia, ale nie 
tłumaczyliśmy wersji z listopada, gdyż KE zamierza ją poprawić  
***aktualna jest wersja KE z marca 2010, my mamy tłumaczenie wersji z grudnia. 
Tłumaczenie zostało dokonane, gdyż sądziliśmy, iż wersję polskojęzyczną tego niezwykle 
istotnego dokumentu będzie można umieścić  na stronie internetowej BOWOiK i przekazać 
zainteresowanym użytkownikom SZWO. Dokument ten został jednak uznany przez KE jako 
przeznaczony do wiadomości tylko członków Komitetu, uznaliśmy więc, że nie ma potrzeby 
jego powtórnego tłumaczenia, gdyż my możemy korzystać z wersji angielskojęzycznej 
****mamy przetłumaczoną wersję przygotowaną przez KE, ale ten dokument nie został 
uaktualniony przez KE i usunięty ze strony CIRCA 
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3.5.  Nadzorowanie kontaktów krajowych podmiotów gospodarczych i instytucji  
używających SZWO z KE oraz opiniowanie informacji przekazywanych przez nie 
do KE – w odniesieniu do substancji będących w gestii MŚ zgodnie z art. 27 
Ustawy o SZWO z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 121 z dnia 31.05.2004 r., poz. 
1263) 

 
Niezależnie od prac opisanych wyżej w niniejszym raporcie BOWOiK pomagało 

firmom, a także inspektorom WIOŚ w rozwiązywaniu ich problemów dotyczących 
stosowania SZWO, w szczególności jeśli chodzi o interpretację (nieformalną) przepisów 
europejskich i krajowych dotyczących SZWO pełniąc rolę punktu informacyjnego. BOWOiK 
pomagało też firmom korzystającym ze strony internetowej ODS oraz pośredniczyło w 
kontaktach tych firm z KE. M.in. BOWOiK przesłało w dniu 25.02.2010 r. do wszystkich 
zainteresowanych firm przypomnienie o obowiązku przekazania do KE raportów za 2009 r. 
BOWOiK prowadziło też korespondencję z KE zwracając uwagę na błędy w informacjach 
zamieszczanych przez KE na stronie internetowej ODS. Przykładem może być nasz list z dnia 
19.02.2010 r. z prośbą do KE o poprawienie błędów w dokumencie FAQ (odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania), czy nasz list z dnia 18.02.2010 r. zwracający uwagę na to, że 
w dokumencie umieszczonym pod hasłem „ODS recycling” KE umieściła listę podmiotów 
zajmujących się roztwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie 
regeneracją czy recyklingiem SZWO.  

 
W Załączniku nr 11 zamieszczono następujące przykłady odnośnej korespondencji z 

przedsiębiorcami i z KE, a także z innymi instytucjami: 
 
- Korespondencja z Przedstawicielstwem RP w Brukseli dotycząca propozycji 

odpowiedzi na list KE dotyczący raportowania, m.in. o tzw. „nowych” SZWO 
 
- Przykład korespondencji z KE w sprawie błędnych informacji na stronie 

internetowej ODS 
 
- Dalszy ciąg korespondencji z PLL LOT i KE dotyczącej przywozu gaśnic 

halonowych do Polski (korespondencja rozpoczęła się na początku 2009 r.) 
 
- Korespondencja dotycząca pośredniczenia BOWOiK w kontaktach ZA Tarnów z KE 

w sprawie wykreślenia ZA Tarnów z list importerów i instalacji „feedstock” znajdujących się 
na stronie internetowej ODS z powodu zamknięcia instalacji wykorzystującej HCFC-22 jako 
surowiec w procesie otrzymywania Tarflenu 

 
-  Listy do Anwilu Włocławek i Linde Gas zawierający listy firm w UE, które 

mogłyby być potencjalnie zainteresowane odkupieniem zapasów tetrachlorku węgla 
pozostałych po zmianie technologii w  instalacji odzysku chloru (Anwil) lub zapasów HCFC-
22  pozostałych po wejściu w życie z dniem 1.01.2010 r. zakazu stosowania „świeżych” 
HCFC (Linde) 

 
- Fragmenty obszernej korespondencji z KE i firmą Fujitsu GmbH  n.t. re-eksportu 

klimatyzatorów zawierających HCFC-22 -  w tej sprawie została później zaproponowana  
decyzja KE, o której zaakceptowaniu przez Komitet BOWOiK poinformowało zarówno 
zainteresowanych, jak i MF 
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- Korespondencję z KE i MON dotyczącą znalezienia potencjalnych kupców na CFC-
113 będące w posiadaniu Polskiej Marynarki Wojennej. 

 
 
 

4.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
1. W ramach pracy: 

 
− prowadzono ewidencję materiałów informacyjnych umieszczanych przez Komisję 

Europejską (KE) na stronie internetowej CIRCA w okresie 1.01.2010 r. – 30.06.2010 
r. Materiały te były wykorzystywane przez MŚ w bieżących kontaktach z KE i 
Sekretariatem Ozonowym PM.  

 
− obsługiwano na bieżąco interaktywną stronę internetową ODS KE i prowadzono 

ewidencję dokumentów zamieszczanych tam przez KE w okresie 1.01.2010 r. – 
30.06.2010 r. Dokumenty te były wykorzystywane przy notyfikacji i przekazywaniu 
informacji do KE przez MŚ, nadzorowaniu kontaktów krajowych podmiotów 
gospodarczych z KE oraz opiniowaniu informacji przekazywanych przez nie do KE 

 
− po konsultacjach z użytkownikami halonów do celów krytycznych opracowano w 

języku angielskim i przekazano do KE uzgodnione z MŚ  nieformalne stanowisko na 
spotkanie Komitetu wspomagającego KE we wdrażaniu Rozporządzenia 1005/2009 w 
sprawie zaproponowanych zmian Załącznika VI i aktywnie uczestniczono w dyskusji 
na ten temat na spotkaniu Komitetu, co umożliwiło uzyskanie ostatecznej zgody KE 
na proponowane przez Polskę daty końcowe wycofywania halonów ze sprzętu 
wojskowego.  

 
− przekazano do Komitetu Halonowego Panela Techniczno-Ekonomicznego Protokołu 

montrealskiego (TEAP HTOC) oraz Banku Halonów Wesco w USA danych 
dotyczących halonów wykorzystywanych do zastosowań krytycznych w Polsce 

 
− zorganizowano spotkanie z firmą 3M, na którym uzyskano szczegółowe informacje o 

nowym zamienniku halonów stosowanych w celach krytycznych – preparacie Novec 
1230 

 
− zbierano i analizowano dane o imporcie SZWO spoza UE i eksporcie SZWO poza UE 

przekazywane do KE i BOWOiK przez importerów i reporterów 
 

− nawiązano bezpośredni kontakt z Departamentem Polityki Celnej Ministerstwa 
Finansów i następnie poszczególnymi Oddziałami Celnymi zainteresowanymi 
monitorowaniem i kontrolą handlu SZWO przekazując im  odpowiednie informacje 
oraz pośrednicząc w kontaktach służb celnych z KE 

 
− współpracowano bezpośrednio z KE w kwestiach interpretacji przepisów 

Rozporządzenia 1005/2009 opracowując w języku angielskim uwagi do ważnego 
dokumentu zawierającego interpretacje KE oraz proponując tematykę interpretacji 
niektórych przepisów  do dyskusji na spotkaniach Komitetu wspomagającego KE we 
wdrażaniu tego rozporządzenia. Interpretacje przepisów rozporządzenia przekazywano 
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zainteresowanym – w tym w formie prezentacji przygotowanych na spotkania 
branżowe 

 
− przekazano do KE dane dotyczące zamienników bromku metylu stosowanych w 

Polsce, wyjaśniono kwestie związane z domniemaną produkcją i emisją bromku 
metylu w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego na instalacji budowanej we 
Włocławku, a także przeprowadzono wstępne rozmowy z producentem chloropikryny 
pod kątem możliwego zastosowania tej substancji jako zamiennika bromku metylu w 
Polsce 

 
− współpracowano bezpośrednio z KE w sprawach niezgodnego z wytycznymi KE 

stosowania SZWO do celów laboratoryjnych i analitycznych w Polsce oraz 
poinformowano PCA, PKN oraz użytkowników o tych wytycznych 

 
− przekazano do KE uwagi do propozycji koncepcji nowej struktury strony internetowej 

ODS 
 

− opracowano w języku angielskim i przekazano do KE i krajów członkowskich UE 
informację stanowiącą podstawę do dyskusji nad proponowaną przez niektóre kraje 
rozwijające się zmianą dotychczasowej klasyfikacji przedmieszek poliolowych 
zawierających SZWO 

 
− współpracowano z MŚ i KE w innych sprawach związanych ze spotkaniami z KE, 

spotkaniami w ramach Protokołu montrealskiego oraz ze stosowaniem SZWO w 
Polsce 

  
− przetłumaczono z języka angielskiego na język polski 8 ważnych dokumentów 

przygotowanych przez KE dotyczących różnych kwestii związanych ze stosowaniem 
SZWO - łącznie 120 stron tekstu i większość z tych dokumentów umieszczono na 
stronie internetowej BOWOiK lub/i przekazano zainteresowanym podmiotom  

 
− udzielano pomocy podmiotom gospodarczym, w tym pomocy w kontaktach z KE oraz 

interaktywnym korzystaniu ze strony internetowej ODS 
 
2. Realizacja działań w ramach pracy umożliwiła wywiązywanie się przez Polskę na bieżąco 

(w okresie 1.01.2010 r. – 30.06.2010 r.) z obowiązków wynikających z przystąpienia do 
UE z zakresie leżącym w gestii MŚ wynikającym z Rozporządzenia 1005/2009 UE oraz 
Ustawy o SZWO. 

 
3. Dla właściwego wywiązywania się Polski z obowiązków wynikających z Rozporządzenia 

1005/2009 w zakresie leżącym w kompetencji MŚ oraz realizacji bieżącej współpracy z 
KE w tym zakresie niezbędna jest kontynuacja pracy w 2010 r. i w latach następnych. 

 



 20 
 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 
Załącznik nr 1 –  Ogólna strona internetowa CIRCA na dzień 30.06.2010 r. 
 
 
Załącznik nr 2 –  Ogólna strona internetowa ODS na dzień 30.06.2010 r. 
 
 
Załącznik nr 3 –  Korespondencja z  KE i użytkownikami halonów w Polsce dotycząca 
   zmiany Załącznika VI do Rozporządzenia 1005/2009, tłumaczenie 
   polskie   „Background   Document” oraz dane dotyczące halonów 
   wykorzystywanych do zastosowań krytycznych w Polsce przekazane do    
   TEAP HTOC 
 
 
Załącznik nr 4 –  Korespondencja związana z raportowaniem do KE danych o imporcie i 
   eksporcie SZWO oraz poprawiona część formatki dotyczącej „process 
   agents” i obieg substancji w  procesie. 
 
 
Załącznik nr 5 – Korespondencja  z  MF i KE w sprawie kontroli importu/eksportu 
   SZWO oraz jeden z dokumentów przekazanych do MF zawierający 
   listę    firm    z   krajów   członkowskich   UE   uprawnionych   do 
   importu/eksportu określonych SZWO. 
 
 
Załącznik nr 6 – Ostateczna wersja interpretacji przepisów Rozporządzenia 1005/2009, 
   korespondencja   z   KE  dotycząca interpretacji innych przepisów 
   Rozporządzenia  1005/2009,  informacja  MŚ dotycząca czystości 
   czynnika  chłodniczego  HCFC-22  oraz referat  J.   Kozakiewicza 
   dotyczący   interpretacji   niektórych  przepisów   Rozporządzenia 
   1005/2009. 
 
 
Załącznik nr 7 –  Dane  nt. stosowania  alternatyw  dla  bromku   metylu   w  Polsce 
   przekazane  do  KE  oraz  wyjaśnienie  firmy Chemeko dotyczące 
   domniemanej produkcji ubocznej bromku metylu na budowie instalacji 
   kwasu tereftalowego. 
 
 
Załącznik nr 8 – Przykład korespondencji dotyczącej zastosowań laboratoryjnych i 
    analitycznych  SZWO. 
 
 
Załącznik nr 9 –  Zestawienie   uwag   BOWOiK   dotyczących   koncepcji  nowego 
    systemu dla strony internetowej ODS. 
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Załącznik nr 10 –  Korespondencję   z   KE   w   sprawie  przedmieszek poliolowych 
   zawierających SZWO oraz przygotowane przez BOWOiK w języku 
   angielskim obrazowe wyjaśnienie jak wygląda obieg SZWO w procesie 
   produkcji pianek. 
 
 
Załącznik nr 11 –  Przykłady korespondencji ilustrujące rodzaj współpracy BOWOiK z 

przedsiębiorcami i KE. 
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