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SKRÓTY

BCM

Bromochlorometan

CFC

Chlorofluorowęglowodory

CTC

Tetrachlorek węgla (tetrachlorometan)

HAL

Halon

HBFC

Wodorobromofluorowęglowodory

HCFC

Wodorochlorofluorowęglowodory

L&A

Zastosowania laboratoryjne i analityczne

MB

Bromek metylu (bromometan)

ODS

Substancja zubożająca warstwę ozonową (w niniejszym dokumencie wyłącznie
substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia)

TCA

1,1,1-trichloroetan

UE

Unia Europejska

UNEP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska

Ważna uwaga:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i podane są wyłącznie
do celów informacyjnych. Nie należy ich interpretować jako prawnie wiążących
wytycznych ani jako wykładni prawa. Mogą nie być wyczerpujące, pełne ani aktualne.
Mogą bez powiadomienia zostać zmienione, zwłaszcza w następstwie zmian w protokole
montrealskim lub w innych istotnych aktach prawnych. Odpowiedzialność za zapewnienie
zgodności z obowiązującym prawodawstwem spoczywa na użytkowniku. Komisja
Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z informacjami zawartymi w
niniejszym dokumencie.
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1.

INFORMACJE OGÓLNE
1.1.

Znaczenie prawidłowej warstwy ozonowej

Warstwa ozonowa w górnej części atmosfery chroni ludzi i inne organizmy przed
ultrafioletowym promieniowaniem słonecznym. W latach 70. XX w. naukowcy odkryli, że
niektóre wytwarzane przez człowieka chemikalia zubażają warstwę ozonową, co prowadzi do
zwiększonego poziomu promieniowania UV.
Nadmierne narażenie na promieniowanie UV prowadzi do wielu poważnych zagrożeń dla
zdrowia człowieka. Nie tylko powoduje oparzenia słoneczne, ale prowadzi również do
częstszego występowania raka skóry i zaćmy. Szczególnie narażone są dzieci i osoby o jasnej
karnacji. Nadmierne narażenie na promieniowanie UV ma również istotny negatywny wpływ
na różnorodność biologiczną. Na przykład, zwiększony poziom promieniowania UV
zmniejsza ilość planktonu w oceanach i tym samym zmniejsza populację ryb. Może również
pogarszać wzrost roślin, zmniejszając tym samym produktywność rolnictwa. Bezpośrednim
negatywnym skutkiem ekonomicznym jest skrócenie żywotności niektórych materiałów, np.
tworzyw sztucznych.
Większość wytwarzanych przez człowieka substancji zubożających warstwę ozonową (ODS)
to również silnie działające gazy cieplarniane. Niektóre z nich działają 14 000 razy mocniej
niż CO2. Eliminacja tych substancji przyczynia się więc również do zapobiegania zmianom
klimatu. Stopniowe wycofywanie substancji zubożających warstwę ozonową opóźniło już
skutki zmian klimatycznych o 8–12 lat.
Dlatego ważne jest, aby maksymalnie ograniczyć stosowanie ODS, tak aby chronić warstwę
ozonową, klimat i zdrowie człowieka.
1.2.

Sytuacja prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1005/20091 („rozporządzenie”) zabrania stosowania substancji
zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I do rozporządzenia. W
niniejszym podręczniku substancje te zwane są dalej „substancjami zubożającymi warstwę
ozonową” lub „ODS”.2 Nie dotyczy to substancji wymienionych w załączniku II do
rozporządzenia. Zastosowania laboratoryjne i analityczne są zwolnione z tego zakazu w
określonych warunkach. Warunki te wyjaśniono w niniejszym dokumencie.
Rozporządzenie (UE) nr 291/20113 zawiera niewyczerpujący wykaz zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych, które uznaje się za nieodzowne, oraz drugi wykaz takich
zastosowań, których nie uznaje się za nieodzowne.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową, Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1005:EN:NOT).
2

Niewyczerpujący wykaz ODS z przypisami jest dostępny na stronie internetowej forum CIRCA dotyczącej
licencjonowania i sprawozdawczości (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library).
3

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań
substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i
analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w
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Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać ze zwolnienia dla zastosowań laboratoryjnych i
analitycznych, powinny dokonać rejestracji w bazie danych dotyczących substancji
zubożających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych w celu otrzymania numeru
identyfikacyjnego (ang. ID Number).
Niniejszy podręcznik odnosi się do przedsiębiorstw, które zamierzają używać substancji
zubożających warstwę ozonową do celów laboratoryjnych lub analitycznych i zaopatrują się
w nie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Unii Europejskiej. Dokument ten
dotyczy również dystrybutorów substancji zubożających warstwę ozonową służących do
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, którzy kupują te substancje od przedsiębiorstw
mających swą siedzibę we Wspólnocie Europejskiej bądź sprzedają je tym
przedsiębiorstwom.
Przedsiębiorstwa, które zaopatrują się w firmach spoza Unii Europejskiej, powinny korzystać
z części VI niniejszego podręcznika dotyczącej przywozu. Te przedsiębiorstwa, które same
wytwarzają ODS do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, lub te, dla których
wytwarza je inne przedsiębiorstwo, powinny korzystać z części VIII niniejszego podręcznika
dotyczącej produkcji.
1.3.

Przedmiotowe substancje

Przedmiotowe substancje są wymienione w załączniku I do rozporządzenia.1 Podzielono je na
dziewięć grup zgodnie z poniższą tabelą.
Grupa

Skrót

Wyszczególnienie

Grupy I i II

CFC

Chlorofluorowęglowodory
w tym: 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroetan (CFC-113)

Grupa III

HAL

Halony (1211, 1301 i 2402)

Grupa IV

CTC

Tetrachlorek węgla (tetrachlorometan)

Grupa V

TCA

1,1,1-trichloroetan

Grupa VI

MB

Bromek metylu (bromometan)

Grupa VII

HBFC

Wodorobromofluorowęglowodory

Grupa VIII

HCFC

Wodorochlorofluorowęglowodory

Grupa IX

BCM

Bromochlorometan

Ważne:

!

Wszystkie izomery i wszelkie postaci ww. substancji podlegają rozporządzeniu, w
tym np. substancje znakowane izotopami.

Wszelkie mieszaniny, produkty lub urządzenia zawierające odnośne substancje lub których
działanie jest uzależnione od tych substancji również wchodzą w zakres rozporządzenia.

sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Dz.U. L 79 z 25.3.2011, s. 4 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0291:EN:NOT).
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Substancje wymienione w załączniku II do rozporządzenia (nowe substancje) nie podlegają
zasadom określonym w niniejszym dokumencie.
Przepisy dotyczą wszelkich ilości ww. substancji. Nie ma wielkości granicznych
uprawniających do zwolnień.
1.4.

Wymogi dotyczące jakości chemikaliów laboratoryjnych

Oprócz ograniczeń dotyczących stosowania, do substancji zubożających warstwę ozonową
przeznaczonych do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych odnoszą się
określone specyfikacje, które zostały opisane w załączniku V do rozporządzenia.
Substancja

Minimalne wymogi dotyczące
czystości

1,1,1-trichloroetan

99,0 %

Tetrachlorek węgla

99,5 %

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-113, CFC-114
Inne ODS o temperaturze wrzenia > 20 °C

99,5 %

Inne ODS o temperaturze wrzenia < 20 °C

99,0 %

99,5 %

Te wysokiej czystości substancje i mieszaniny zawierające substancje kontrolowane mogą
być wprowadzane do obrotu wyłącznie:
•

w zamykanych pojemnikach lub butlach ciśnieniowych o pojemności mniejszej niż
trzy litry lub

•

w ampułkach szklanych o pojemności nieprzekraczającej 10 ml oraz

•

z wyraźnym oznakowaniem jako substancje zubożające warstwę ozonową, których
stosowanie jest ograniczone do celów laboratoryjnych i analitycznych oraz

•

ze wskazaniem, że zużyte substancje lub ich nadmiar należy zebrać i, jeżeli to
możliwe, poddać recyklingowi. Jeżeli poddanie recyklingowi nie jest możliwe,
materiał powinien zostać zniszczony.
1.5.

Definicje
1.5.1.

Zastosowanie analityczne

Zastosowanie analityczne to zastosowanie substancji zubożających warstwę ozonową do
identyfikacji związków lub oznaczania proporcji składników mieszaniny, np. zastosowanie
ODS jako materiału odniesienia.
1.5.2.

Zastosowanie laboratoryjne

Wszelkie zastosowania substancji zubożających warstwę ozonową w laboratorium, które nie
są zastosowaniami analitycznymi, np. zastosowania jako substraty laboratoryjne lub
zastosowania ODS w badaniach toksykologicznych.
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1.5.3.

Zastosowanie laboratoryjne jako substrat

Zastosowanie laboratoryjne jako substrat to zastosowanie ODS w laboratorium w procesie
syntezy chemicznej, gdzie ODS jest reagentem w przemianie chemicznej i jego pierwotny
skład ulega konwersji chemicznej. Różni się to od przypadków, w których ODS jest
stosowana na przykład jako rozpuszczalnik lub katalizator.
Zastosowanie kwalifikuje się jako zastosowanie laboratoryjne jako substrat tylko wtedy, gdy
produkt reakcji jest wykorzystywany w laboratoriach danego przedsiębiorstwa do celów
badawczo-rozwojowych. Produkt lub potencjalne produkty dalszej syntezy nie mogą być
udostępniane osobom trzecim (odpłatnie ani nieodpłatnie).
Jeżeli produkt końcowy jest, na przykład, sprzedawany lub udostępniany klientom do badań,
to zastosowanie takie nie jest już zastosowaniem laboratoryjnym jako substrat, tylko
zwykłym zastosowaniem jako substrat określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 i
podlega odpowiednim przepisom.
1.5.4.

Laboratoryjna produkcja ODS

Laboratoryjna produkcja ODS to produkcja (synteza) ODS w laboratorium do celów
badawczo-rozwojowych w charakterze półproduktu lub produktu końcowego. Produkcja taka
kwalifikuje się jako laboratoryjna produkcja ODS tylko wtedy, jeżeli:
• ODS jest stosowana w laboratoriach danego przedsiębiorstwa do celów badawczorozwojowych i nie jest udostępniana osobom trzecim (odpłatnie ani nieodpłatnie) oraz
• ODS nie jest wykorzystywana do dalszego wytwarzania produktu, który jest ostatecznie
wprowadzany na rynek (odpłatnie ani nieodpłatnie).
W każdym innym przypadku produkcję uznaje się za produkcję określoną w rozporządzeniu
(WE) nr 1005/2009 i podlega ona odpowiednim przepisom.

2.

ZASTOSOWANIA DOZWOLONE I ZAKAZANE
2.1.

Pojęcie zastosowania nieodzownego

Stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową do celów laboratoryjnych i
analitycznych jest dozwolone tylko wówczas, gdy zastosowanie to jest nieodzowne.
Zastosowanie uważa się za nieodzowne tylko wtedy, gdy nie ma osiągalnej z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia alternatywy lub alternatywa taka jest trudniejsza do
zaakceptowania ze względu na ochronę środowiska i zdrowia.
Nie ma wyczerpującego wykazu dozwolonych zastosowań laboratoryjnych substancji
zubożających warstwę ozonową. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zastosowań
nieodzownych i pozostałych. Opiera się ona na wykazie z rozporządzenia (UE) nr 291/2011.
Ocenę, czy dane zastosowanie jest nieodzowne, należy wykonać w ramach ogólnej analizy
ryzyka, którą trzeba przeprowadzić przed wykorzystaniem substancji niebezpiecznych
(zgodnie z przepisami m.in. dyrektywy 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w
miejscu pracy).
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W prawodawstwie dotyczącym chemikaliów wszystkie substancje zubożające warstwę
ozonową są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Są one nie tylko niebezpieczne
dla środowiska, ale niektóre z nich stanowią też zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Zważywszy, że dla większości zastosowań łatwo dostępne są mniej niebezpieczne
zamienniki, zazwyczaj nie ma potrzeby stosowania substancji zubożających warstwę
ozonową.
2.2.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Do ODS najpowszechniej stosowanych w laboratoriach należą 1,1,1-trichloroetan, 1,2,2trichlorotrifluoroetan (CFC-113), tetrachlorek węgla i bromek metylu. Substancje te są nie
tylko niebezpieczne dla warstwy ozonowej, ale powodują również inne zagrożenia. 1,1,1trichloretan jest szkodliwy. Tetrachlorek węgla i bromek metylu są rakotwórcze i mutagenne.
Dlatego ich stosowanie jest również ściśle ograniczone na podstawie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ważne:

! Połączenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, jakie stanowią te ODS, sprawia, że

pozytywny wynik analizy ryzyka jest mało prawdopodobny. Oznacza to dalsze
ograniczenie prawnych możliwości stosowania tych substancji.

2.3.

Zastosowania inne niż nieodzowne (zastosowania zakazane)

Następujących zastosowań nie można w żadnym wypadku uznać za zastosowania
laboratoryjne ani analityczne. W związku z powyższym stosowanie substancji zubożających
warstwę ozonową jest zabronione w następujących przypadkach:
a) w sprzęcie chłodniczym i klimatyzacyjnym używanym w laboratoriach, w tym
chłodzonym sprzęcie laboratoryjnym, takim jak ultrawirówki;
b) do czyszczenia, odnawiania, naprawy lub odbudowy elementów lub zespołów
elektronicznych;
c) do zabezpieczania publikacji i archiwów;
d) do sterylizacji materiałów w laboratoriach;
e) do wszelkich zastosowań w szkołach podstawowych i średnich;
f) jako składniki zestawów do doświadczeń chemicznych dostępnych dla ogółu
społeczeństwa i nieprzeznaczonych do stosowania w szkolnictwie wyższym;
g) do czyszczenia ani suszenia, w tym odtłuszczania naczyń szklanych i innego sprzętu;
h) do oznaczania węglowodorów, ropy naftowej i smarów w wodzie, glebie, powietrzu
lub odpadach;
i) do badań smoły w materiałach do budowy nawierzchni drogowych;
j) do pobierania odcisków palców w kryminalistyce;
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k) do badań na obecność substancji organicznych w węglu;
l) jako rozpuszczalnika do oznaczania cyjanokobalaminy (witaminy B12) i liczby
bromowej;
m) do metod wykorzystujących selektywną rozpuszczalność danej substancji
kontrolowanej, w tym do oznaczania kaskarozydów, wyciągów z tarczycy i tworzenia
pikrynianów;4
n) do wstępnego zatężania analitu w metodach chromatograficznych (np. w
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii gazowej (GC),
chromatografii absorpcyjnej), atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS),
spektroskopii plazmowej sprzężonej indukcyjnie (ICP), analizy fluorescencyjnej
rentgenowskiej;5
o) do oznaczania liczby jodowej w tłuszczach i olejach;6
p) do wszelkich innych zastosowań laboratoryjnych lub analitycznych, dla których
dostępne są technicznie wykonalne i opłacalne metody alternatywne.
Należy zauważyć, że chociaż nie wymieniono ich wyraźnie powyżej, w większości
przypadków zastosowania ODS w charakterze rozpuszczalników, rozcieńczalników lub
eluentów nie są zastosowaniami nieodzownymi, ponieważ można zastosować rozpuszczalniki
alternatywne.
2.4.

Nieodzowne zastosowania (zastosowania dozwolone)

Następujące zastosowania można z reguły uznać za nieodzowne zastosowania laboratoryjne
bądź analityczne. Są one dozwolone, o ile nie są dostępne metody alternatywne
niewykorzystujące ODS.
a) Stosowanie substancji kontrolowanych jako odnośników lub wzorców:
•
•
•

do kalibracji sprzętu, w którym używane są substancje kontrolowane,
do monitorowania poziomów emisji substancji kontrolowanych,
do oznaczania poziomu pozostałości substancji kontrolowanych w wyrobach,
roślinach i towarach;

b) stosowanie
substancji
toksykologicznych;

kontrolowanych

w

laboratoryjnych

badaniach

4

Obejmuje to wszystkie rodzaje procesów ekstrakcji, takich jak ekstrakcja Soxhleta, ekstrakcja w układzie
ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy stałej i rekrystalizacja. Obejmuje również wszystkie rodzaje chromatografii
cienkowarstwowej (TLC).
5

Zatężanie wstępne obejmuje na przykład takie procesy, jak ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz i ekstrakcja do
fazy stałej. Obejmuje to również wykorzystywanie ODS jako rozpuszczalników w chromatografii
cienkowarstwowej lub jako eluent w HPLC.
6

Chociaż jest to ograniczone do tłuszczy i olejów, wykorzystywanie wszelkich innych matryc, dla których
dostępne są alternatywne rozpuszczalniki, nie stanowi zastosowania nieodzownego i jest objęte zakazem
ogólnym w lit. p).
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c) zastosowania laboratoryjne, w których substancja kontrolowana ulega przemianie w
reakcji chemicznej (laboratoryjne zastosowania jako substrat);
d) stosowanie bromku metylu w laboratorium do porównywania efektywności bromku
metylu i jego zamienników;
e) stosowanie tetrachlorku węgla jako rozpuszczalnika do reakcji bromowania z
udziałem N-bromoimidu kwasu bursztynowego (NBS);
f) stosowanie tetrachlorku węgla jako przenośnika łańcucha w reakcjach polimeryzacji
wolnorodnikowej;
g) wszelkie inne zastosowania laboratoryjne lub analityczne, dla których nie są dostępne
technicznie wykonalne i opłacalne metody alternatywne.
2.5.

Pozostałe zastosowania, w przypadku których z reguły dostępne są
alternatywy

W swoim sprawozdaniu z postępu prac z 2009 r. Zespół ds. Oceny Technologicznej i
Ekonomicznej, powołany na mocy protokołu montrealskiego, wyróżnił pewną liczbę
procedur, w przypadku których z reguły powinny być dostępne rozwiązania alternatywne
wobec stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. Dlatego też substancji
zubożających warstwę ozonową nie należy stosować do następujących zastosowań:
a) analiz, w których substancja zubożająca warstwę ozonową jest używana jako
rozpuszczalnik przy pomiarach spektroskopowych, w tym rejestracji widma w
podczerwieni i widma jądrowego rezonansu magnetycznego;
b) analiz, w których substancja zubożająca warstwę ozonową jest stosowana jako
rozpuszczalnik w metodach elektrochemicznych;
c) miareczkowania jodu tiosiarczanem
oznaczanie jodu, miedzi, arsenu i siarki;

(analiza

jodometryczna),

obejmującego

d) innych analiz, w tym pomiarów:
(1)
sztywności skóry,
(2)
punktu żelowania,
(3)
ciężaru właściwego cementu,
(4)
czasu przebicia pochłaniacza maski gazowej;
e) jako rozpuszczalnika w organicznych reakcjach syntezy, w tym do O- i Ndifluorometylowania.
2.6.

ODS w metodach standardowych i normach (takich, jak ISO, EN, ASTM)

Fakt, że dana ODS jest wykorzystywana w danej normie nie oznacza, że takie zastosowanie
jest nieodzowne. Jeżeli zgodnie z powyższymi informacjami takie zastosowanie nie jest
uznawane za nieodzowne, to pozostaje zakazane, nawet jeżeli jest przepisane w danej normie.
Należy pamiętać, że normy nie mają mocy prawnej. Nie mogą być ważniejsze niż przepisy
rozporządzenia.
Większość norm, które wcześniej przepisywały stosowanie ODS (np. do oznaczania
węglowodorów w wodzie), zostało w międzyczasie zastąpionych metodami, które nie
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wykorzystują już ODS (zob. również załącznik II do niniejszego dokumentu). Dlatego
stosowania ODS nie można już uznawać za najnowszą metodę.
2.7.

Metody alternatywne

Informacje o metodach alternatywnych, niewymagających stosowania substancji
zubożających warstwę ozonową, są szeroko dostępne w Internecie oraz prasie fachowej. Oto
niektóre dokumenty zawierające informacje na temat możliwych do wykorzystania metod
alternatywnych:
• Zastosowanie substancji zubożających warstwę ozonową w laboratoriach (projekt Rady
Nordyckiej)
http://www.norden.org/en/publications/publications/2003-516
• Sprawozdanie z postępu prac z 2009 r. Zespołu ds. Oceny Technologicznej i
Ekonomicznej (s. 51–56)
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_progress_r
eport_May2009.pdf
• Sprawozdanie z postępu prac z 2008 r. Zespołu ds. Oceny Technologicznej i
Ekonomicznej (s. 54–62)
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_progress_r
eport_May2008.pdf
Niewyczerpująca lista metod alternatywnych znajduje się również w załączniku II do
niniejszego dokumentu.

3.

NUMER IDENTYFIKACYJNY
3.1.

Zagadnienia ogólne

Artykuł 10 ustęp 4 rozporządzenia stanowi, że każde przedsiębiorstwo stosujące ODS do
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych dokonuje rejestracji w bazie danych dotyczących
substancji zubożających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych (zob. następny
rozdział). W następstwie tej rejestracji zostaje nadany numer identyfikacyjny (ang. IDNumber). Numer identyfikacyjny umożliwia zweryfikowanie, czy jego posiadacz jest
zarejestrowany i upoważniony do kupowania substancji zubożających warstwę ozonową do
celów laboratoryjnych lub analitycznych lub do handlu tymi substancjami.

Ważne:

! Numer identyfikacyjny nie stanowi potwierdzenia, że zastosowanie jest nieodzowne i
tym samym dozwolone.

Wymóg ten dotyczy wszystkich użytkowników końcowych substancji zubożających warstwę
ozonową, takich jak firmy prywatne, laboratoria instytucji publicznych, ośrodki badawcze lub
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uczelnie wyższe, którzy używają ich do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i
analitycznych.
Wymóg ten dotyczy ponadto dystrybutorów substancji zubożających warstwę ozonową,
prowadzących działalność w Unii Europejskiej, którzy udostępniają (np. poprzez sprzedaż)
substancje zubożające warstwę ozonową, które nie zostały przez nich wytworzone ani
przywiezione, na potrzeby innych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Unii
Europejskiej. Aby nie dopuścić do nielegalnego wprowadzania do obrotu, ODS do
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych należy sprzedawać klientom na rynku UE tylko
wówczas, gdy klient posiada numer identyfikacyjny. Właściwe organy krajowe mogą zażądać
od dystrybutorów udowodnienia, że substancje te były sprzedawane wyłącznie klientom
posiadającym numer identyfikacyjny. Chociaż nie jest to formalnie wymagane, powszechnie
stosowaną praktyką stało się żądanie od użytkownika końcowego odpowiedniego
oświadczenia, z uwagi na fakt, że jest to wymagane w przypadku innych rodzajów substancji
kontrolowanych.
3.2.

Ważność numeru identyfikacyjnego

Obecnie ważność numeru identyfikacyjnego nie podlega ograniczeniom czasowym i nie
wymaga odnawiania. Z numeru identyfikacyjnego można korzystać, dokonując
wielokrotnych zakupów przez wiele lat. Należy jednak dbać o aktualizację danych podanych
w formularzu wniosku. W przypadku zmian należy dokonać aktualizacji zgłoszenia do celów
numeru identyfikacyjnego.
Nie ma potrzeby, aby każdy dział lub użytkownik w przedsiębiorstwie osobno występował z
wnioskiem o nadanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Numer identyfikacyjny
będzie zawsze ważny w odniesieniu do całego podmiotu prawnego, niezależnie od liczby
faktycznych użytkowników czy też stosowanych ilości substancji zubożających warstwę
ozonową.
Komisja przyjmuje do wiadomości, że czasami dla danego podmiotu prawnego wygodniejsze
jest posiadanie kilku numerów identyfikacyjnych, np. dla każdego zakładu należącego do
dużego podmiotu. Zmiana personelu nie stanowi jednak uzasadnionego powodu do ubiegania
się o kolejny numer identyfikacyjny.
3.3.

Weryfikacja ważności numeru identyfikacyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem dystrybutor substancji zubożających warstwę ozonową nie ma
obowiązku weryfikowania ważności numeru identyfikacyjnego. Jednakże, aby przygotować
się na ewentualne kontrole, dystrybutorzy powinni żądać podawania numerów
identyfikacyjnych klientów i prowadzić ich rejestr, podobnie jak w przypadku oświadczeń
użytkowników końcowych wymaganych na podstawie innych przepisów. W razie
wątpliwości dotyczących ważności numeru identyfikacyjnego należy kontaktować się z
Komisją Europejską.

4.

BAZA DANYCH DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ DO
ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNYCH

Aby otrzymać numer identyfikacyjny, należy zarejestrować się w trybie online w bazie
danych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową do zastosowań
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laboratoryjnych na stronie http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm (zob. rysunek
X/1).
Na tej samej stronie internetowej znajduje się oświadczenie o prywatności dla bazy danych
dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
45/2001 o ochronie danych osobowych.

Rysunek X/1: Strona logowania

4.1.

Procedura rejestracji

Po kliknięciu na odpowiednie łącze w nowym oknie otworzy się formularz rejestracyjny (zob.
rysunek X/2).
4.1.1.

Informacje ogólne

W górnej części formularza rejestracyjnego należy podać ogólne dane kontaktowe. W tabeli
poniżej objaśniono, jak wypełnić poszczególne pola.

Pole

Wymagane informacje

„Company name” (Nazwa

W tym polu należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa (w tym
postać prawną). Nie należy tu wpisywać nazwy działu ani
konkretnej jednostki laboratoryjnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

przedsiębiorstwa)
„Department” (Dział)

Nazwa działu, jednostki lub laboratorium przedsiębiorstwa, dla
którego ważny będzie numer identyfikacyjny. Jeśli numer
identyfikacyjny ma być ważny dla całego przedsiębiorstwa, to w tym
polu nie należy podawać żadnych informacji.
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Pole

Wymagane informacje

„Profile” (Profil)

Z listy poniższych opcji zawartych w rozwijanym menu należy
wybrać rodzaj działalności prowadzonej przez użytkownika:

• „Private laboratory” (Laboratorium prywatne)
(w tym laboratoria wszelkich rodzajów spółek prywatnych)
• „Government laboratory” (Laboratorium państwowe)
(w tym wszelkie laboratoria instytucji publicznych, o ile nie
ma zastosowania inna kategoria)
• „University” (Uczelnia wyższa)
(w tym wszystkie rodzaje kształcenia pomaturalnego, np.
policealne szkoły zawodowe)
• „School” (Szkoła)7
(tylko szkoły podstawowe i średnie)
• „Other” (Inne)
• „Distributors” (Dystrybutor)

• „Research institute” (Instytut badawczy)
(dotyczy to publicznych jednostek badawczych. Jednostki
badawcze należące do podmiotów prywatnych należą do
kategorii „laboratorium prywatne”)
„Country” (Kraj)

Z rozwijanego menu należy wybrać państwo członkowskie, w którym
znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

„Address” (Adres)

W tym polu należy podać pełny adres przedsiębiorstwa. Należy
podać ulicę i numer budynku, kod pocztowy i miejscowość.
Niedozwolone jest podawanie w tym polu numeru skrytki pocztowej.

„Contact person” (Osoba

Pełne imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów lub nazwa
odpowiedzialnego działu.

wyznaczona do kontaktów)
„Phone” (Telefon)

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów lub do
odpowiedzialnego działu.

„Fax” (Faks)

Numer faksu osoby wyznaczonej
odpowiedzialnego działu.

„E-mail” (Adres poczty
elektronicznej)

Adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktów lub
odpowiedzialnego działu. Adres e-mail należy podać dwukrotnie, aby
uniknąć błędów we wpisywaniu. Podany adres email służy później
jako nazwa użytkownika do celów logowania.

„Password” (Hasło)

Hasło wygasa automatycznie po 180 dniach od momentu
wprowadzenia zmiany lub (ponownej) inicjacji. Przy
logowaniu pojawia się ostrzeżenie na 5 dni przed wygaśnięciem

do

kontaktów

lub

do

7

Stosowanie ODS w laboratoriach szkolnych z reguły nie jest uznawane za zastosowanie nieodzowne i tym
samym jest zabronione.

Podręcznik licencjonowania — X Laboratoria v6

Strona 14 z 30

Pole

Wymagane informacje
hasła. Przy próbie logowania po upływie tych pięciu dni system
poprosi o wprowadzenie nowego hasła.
• Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków z trzech
spośród czterech różnych grup:
(1)

wielkie litery: od A do Z;

(2)

małe litery: od a do z;

(3)

cyfry: od 0 do 9;

(4)

znaki specjalne: !"#$%&”()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~.

• Hasło nie może być tożsame z nazwą użytkownika.
• Nie można używać hasła, które było już wykorzystywane.
• Aby zmienić hasło, musi ono być ważne co najmniej 1
dzień.
Hasło należy podać dwukrotnie, tak aby uniknąć błędów przy
wpisywaniu.
„Privacy statement”

(Oświadczenie o
prywatności)

Należy przeczytać oświadczenie o prywatności i zaznaczyć
odpowiednie okienko, aby potwierdzić przeczytanie.

Rysunek X/2: Formularz rejestracyjny
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Rysunek X/3: Formularz zgłoszenia

4.1.2.

Zgłoszenie

Po podaniu informacji ogólnych należy kliknąć przycisk „Add substance” (Dodaj substancję),
aby otworzyć formularz informacji o substancji (zob. rysunek X/3). Należy podać informacje
dotyczące substancji, zastosowań oraz szacowanego zapotrzebowania. Wymagane jest
wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszenia; wysłanie niekompletnego formularza
spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie.
Pole

Wymagane informacje

„Substance”
(Substancja)

Należy wybrać nazwę substancji z rozwijanego menu.

„Use”
(Zastosowanie)

Odpowiednią kategorię zastosowania należy wybrać z rozwijanego menu.
Przykłady zastosowań dla różnych kategorii znajdują się w załączniku I
do niniejszego dokumentu.

„Use detail”
(Szczegóły
zastosowania)

W tym polu należy podać krótki opis zastosowania.
Jeżeli zastosowanie jest opisane w uznanej na szczeblu krajowym bądź
międzynarodowym normie (np. EN, ISO, ASTM), to wystarczy podać
odesłanie do tej normy (na przykład: „Oznaczanie substancji x metodą
ISO 12345”).
Jeżeli zastosowanie nie odpowiada takiej normie, to należy opisać to
zastosowanie bardziej szczegółowo (np. „Analiza substancji x z użyciem
chromatografii gazowej” lub „zastosowanie CFC-12 jako substratu do
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Pole

Wymagane informacje
syntezy substancji z”). Opis ten musi jasno określać rolę ODS w danym
zastosowaniu.
Przykłady:
•

Nie należy pisać: Oznaczanie pozostałości
Należy napisać: Zastosowanie tetrachlorku węgla jako
substancji odniesienia do oznaczania pozostałości w
ściekach metodą chromatografii gazowej zgodnie z ISO
1234.

•

Nie należy pisać: Synteza PTFE
Należy napisać: Zastosowanie chlorodifluorometanu jako
substratu do syntezy politetrafluoroetylenu.

•

Nie należy pisać: Rozpuszczalnik reakcyjny
Należy napisać: Zastosowanie tetrachlorku węgla jako
rozpuszczalnika do bromowania substancji xyz substancją
NBS.

Dopuszczalna maksymalna liczba znaków w tym polu wynosi 255.
„Estimated annual Z rozwijanego menu wybrać przedział wielkości szacowanego rocznego
demand”
zapotrzebowania.
(Szacowane
roczne
zapotrzebowanie)
Należy podać nazwę i adres (ulica i numer budynku, miasto, kraj)
„Supplier”
dostawcy substancji. W razie konieczności w tym polu można podać kilku
(Dostawca)
dostawców.
Dopuszczalna maksymalna liczba znaków w tym polu wynosi 255.
Jeżeli używa się więcej niż jednej substancji zubożającej warstwę ozonową lub jeżeli jedna
taka substancja używana jest do różnych zastosowań, należy podać powyższe informacje dla
każdej kombinacji substancji i zastosowania. Można to zrobić poprzez kilkakrotne
wypełnienie zgłoszenia. Z każdym kliknięciem przycisku „Add to the declaration” (Dodaj do
zgłoszenia) informacja zostaje zachowana w zgłoszeniu, a do zgłoszenia zostaje dodany nowy
wiersz.
Wiersz w zgłoszeniu można skasować, klikając na przycisk „Delete Substance” (Usuń
substancję) umieszczony pod danym wierszem w zgłoszeniu.
4.1.3.

Wysyłanie

Po wypełnieniu formularza rejestracji i zgłoszenia należy kliknąć przycisk „Submit to receive
your identifier” (Wyślij w celu otrzymania identyfikatora), aby wysłać zgłoszenie do Komisji
Europejskiej. Po tej czynności część dotycząca zgłoszenia jest zablokowana i nie można już
jej edytować (zob. poniżej, aby zapoznać się z procedurą wprowadzania aktualizacji).
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W ciągu kilku minut od wysłania zgłoszenia wnioskodawca otrzymuje automatycznie
wygenerowaną wiadomość e-mail z wnioskowanym numerem identyfikacyjnym.
Należy pamiętać, że Komisja może unieważnić numer identyfikacyjny, jeżeli w trakcie
późniejszych kontroli okaże się, że formularz został wypełniony niewłaściwie lub że dane
zastosowanie nie jest nieodzowne (zob. powyżej). W takich przypadkach właściwy organ w
danym państwie członkowskim zostanie odpowiednio powiadomiony odnośnie do dalszych
kroków. Należy pamiętać, że stosowanie ODS do zastosowań innych niż nieodzowne jest
niezgodne z prawem i podlega karze pieniężnej (zob. rozdział dotyczący kar poniżej).
Jeżeli wiadomość e-mail z numerem identyfikacyjnym nie przyjdzie w ciągu 24 godzin,
należy skontaktować się z Komisją Europejską w celu weryfikacji. Nie należy podejmować
kolejnej próby rejestracji. Należy sprawdzić folder „spam”, aby upewnić się, czy e-mail nie
został omyłkowo zaklasyfikowany jako wiadomość niepożądana.
4.2.

Opcje dla zarejestrowanych użytkowników

Zarejestrowani użytkownicy bazy danych dotyczących substancji zubożających warstwę
ozonową do zastosowań laboratoryjnych mogą w każdej chwili:
•
•
•
•
•

dokonywać aktualizacji zapisanych na stronie danych kontaktowych przedsiębiorstwa,
aktualizować zgłoszenie zastosowania,
zmienić hasło,
sprawdzić numer identyfikacyjny,
zlecić ponowne przesłanie hasła.
4.2.1.

Logowanie

Na stronie http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm można zalogować się do bazy
danych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową za pomocą adresu poczty
elektronicznej i hasła. W celu zalogowania się należy kliknąć na ikonę logowania lub łącze
logowania w bazie danych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową do
zastosowań laboratoryjnych. Następnie pojawia się formularz (zob. rysunek X/4), w którym
należy podać adres poczty elektronicznej oraz hasło. Logowanie rozpocznie się po kliknięciu
przycisku „connect” (połącz).
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Rysunek X/4: Formularz logowania

4.2.2.

Odzyskiwanie hasła

Jeżeli użytkownik zapomni hasło, może je odzyskać, klikając na odpowiednie łącze na stronie
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm. Otwiera się wówczas ponownie
formularz logowania. Należy wpisać adres poczty elektronicznej i nacisnąć przycisk „Send
my password” („Prześlij moje hasło”). Jeżeli adres poczty elektronicznej jest zgodny z
podanym przez zarejestrowanego użytkownika, to na adres ten zostanie wysłana
automatyczna wiadomość z hasłem.
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Rysunek X/5: Baza danych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych

4.2.3.

Dane użytkownika

Po zalogowaniu do bazy danych dotyczących ODS do zastosowań laboratoryjnych (zob.
rysunek X/5) użytkownik może zaktualizować odpowiednie informacje ogólne. Wyświetlony
zostaje również numer identyfikacyjny. Po dokonaniu zmian w danych należy kliknąć
przycisk „Submit to update data” („Wyślij dane do aktualizacji”), aby zapisać zmiany.
Nie można zmienić danych dotyczących zgłoszonych substancji. Jeżeli aktualizacja jest
konieczna, należy skontaktować się z Komisją w celu ponownego otwarcia formularza
zgłoszenia.
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4.2.4.

Panel nawigacji
Po lewej stronie ekranu znajduje się panel nawigacji (zob.
rysunek X/6).
Kliknięcie przycisków „ODS Home” (Strona główna ODS) i
„Logout” (Wyloguj) spowoduje wylogowanie z bazy danych
dotyczących ODS do zastosowań laboratoryjnych i powrót do
internetowej strony głównej poświęconej ODS.

Rysunek X/6: Panel nawigacji

Przycisk „Privacy Statement” (Oświadczenie o prywatności)
otwiera oświadczenie o prywatności do celów bazy danych ODS.

Przycisk „Help” (Pomoc) otwiera forum internetowe CIRCA dotyczące licencjonowania i
sprawozdawczości w zakresie ODS, gdzie znajduje się cała dokumentacja pomocnicza.
4.2.5.

Aktualizacja zgłoszenia po wysłaniu

Jeżeli konieczna jest aktualizacja zgłoszenia (np. dodanie substancji lub zastosowania),
należy skontaktować się z Komisją Europejską w celu ponownego otwarcia zgłoszenia.
Formularze rejestracji i zgłoszenia zostaną wówczas ponownie udostępnione w trybie edycji.
Na aktualizację zgłoszenia wnioskodawca ma pięć dni, po czym zgłoszenie zostanie
ponownie zamknięte.

5.

KARY

Na mocy dyrektywy 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne
nielegalne przypadki produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania
ODS uznaje się za przestępstwa, jeżeli są popełniane celowo lub co najmniej w wyniku
poważnego zaniechania. Kary są stosowane na mocy prawa krajowego w państwach
członkowskich.
Dlatego:
•

Użytkownicy końcowi powinni się upewnić, że dane zastosowanie jest
faktycznie nieodzowne.

•

Dystrybutorzy powinni sprawdzić, czy ich klienci wykorzystują towary do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych lub analitycznych. Wprowadzanie
do obrotu do zastosowań innych niż nieodzowne byłoby niezgodne z prawem.
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6.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
6.1.

Dane kontaktowe

Lista punktów kontaktowych we właściwych organach państw członkowskich jest dostępna
na
stronie
internetowej
forum
CIRCA:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library.
Zachęcamy do kontaktu z Komisją Europejską za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
clima-ods@ec.europa.eu. Dodatkowe dane kontaktowe są dostępne na forum internetowym
CIRCA.
6.2.

Historia zmian dokumentu

Wersja

Zmiany

1

Nowy dokument.

(2003)
2
(2006)
3
(2007)
4
(5/2008)
5
(11/2009)
6
(06/2011)

Aktualizacja, poprawione formatowanie i dodanie informacji kontaktowych. Dodatkowe
wersje językowe dla państw członkowskich UE-10.
Aktualizacja łączy internetowych i danych kontaktowych. Dodatkowe wersje w językach
bułgarskim i rumuńskim.
Istotne rozszerzenie wcześniejszego dokumentu informacyjnego o opis funkcji bazy
danych dotyczących ODS do zastosowań laboratoryjnych oraz obowiązujących
przepisów.
Pełny przegląd dokumentu w celu dostosowania w związku przejściem z rozporządzenia
(WE) nr 2037/2000 na rozporządzenie (WE) nr 1005/2009.
Pełny przegląd dokumentu. Dodatkowe informacje na temat zastosowań nieodzownych i
innych niż nieodzowne po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 291/2011. Dodanie
informacji o metodach alternatywnych.
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7.

ZAŁĄCZNIKI
7.1.

Załącznik I: Kategorie zastosowań i przykłady

Kategoria

Objaśnienie

„Analytical use — Carrier —
Analytical equipment
(spectroscopy, chromatography)”

Stosowanie ODS jako nośnika (np. gaz nośny w ETV lub eluent w
HPLC) w analizie instrumentalnej. Obecnie te zastosowania w
większości przestały być nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
nośnik – sprzęt analityczny
(spektroskopia, chromatografia))
„Analytical use — Carrier —
Titration”
(Zastosowanie analityczne –
nośnik – miareczkowanie)
„Analytical use — Diluent —
Measuring drug purity and
residual determination”
(Zastosowanie analityczne –
rozcieńczalnik – pomiar czystości
leków i oznaczanie pozostałości)
„Analytical use — Diluent —
Microchemical methods to
determine molecular weight or
oxygen”

Stosowanie ODS jako rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika w
miareczkowaniu. Obecnie te zastosowania w większości przestały
być nieodzowne.

Stosowanie ODS jako rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika w
pomiarach czystości lub zanieczyszczeń (z reguły za pomocą
metod instrumentalnych). Obecnie te zastosowania w większości
przestały być nieodzowne.

Stosowanie ODS do oznaczania ciężaru cząsteczkowego lub tlenu.
Obecnie te zastosowania w większości przestały być nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
rozcieńczalnik – metody
mikrochemiczne do oznaczania
ciężaru cząsteczkowego lub tlenu)
„Analytical use — Diluent —
Zinc, copper, cadmium detection
in plants and food”

Stosowanie ODS jako rozpuszczalników lub rozcieńczalników do
oznaczania cynku, miedzi lub kadmu. Obecnie te zastosowania w
większości przestały być nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
rozcieńczalnik – wykrywanie
cynku, miedzi i kadmu w
roślinach i żywności)
„Analytical use — Extraction —
Colour and food additive
determination”

Stosowanie ODS jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego do
oznaczania barwników i dodatków do żywności. Obecnie te
zastosowania w większości przestały być nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
ekstrakcja – oznaczanie
barwników i dodatków do
żywności)
„Analytical use — Extraction —

Stosowanie ODS jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego do
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Kategoria

Objaśnienie

Oil mist analysis”

oznaczania węglowodorów w wodzie i innych mediach. Tego
zastosowania nie uznaje się już za nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
ekstrakcja – analiza mgły
olejowej)
„Analytical use — Extraction —
Pesticide and heavy metal
detection”

Stosowanie ODS jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego do
oznaczania pestycydów i metali ciężkich. Obecnie te zastosowania
w większości przestały być nieodzowne.

(Zastosowanie analityczne –
ekstrakcja – wykrywanie
pestycydów i metali ciężkich)
„Analytical uses — Miscellaneous Stosowanie ODS jako mediów rozdzielających, np. do ekstrakcji
— Separation media”
Soxhleta, ekstrakcji do fazy stałej itp. Obecnie te zastosowania w
większości przestały być nieodzowne.
(Zastosowania analityczne – różne
– media rozdzielające)
„Analytical use — Reference —
Chemical”

Stosowanie ODS jako wzorca chemicznego.

(Zastosowanie analityczne –
wzorzec – chemiczny)
„Analytical use — Reference —
Product”

Stosowanie ODS jako wzorca do badania produktów (np. badań
filtrów do oddychania, badań wytrzymałości).

(Zastosowanie analityczne –
wzorzec – produkt)
„Analytical use — Reference —
Toxicant”

Stosowanie ODS jako wzorca do badań toksykologicznych.

(Zastosowanie analityczne –
wzorzec – środek toksyczny)
„Analytical use — Tracer —
Sanitary engineering”
(Zastosowanie analityczne –
wskaźnik – inżynieria sanitarna)
„Analytical use — Samples
containing ODS”

Stosowanie ODS jako wskaźnika, np. do wykrywania przecieków
w kanalizacji ściekowej. Tego zastosowania nie uznaje się już za
nieodzowne.

Dotyczy to próbek ODS do badań laboratoryjnych i
analitycznych, np. kontroli jakości.

(Zastosowanie analityczne –
próbki zawierające ODS)
„Laboratory use — Miscellaneous Stosowanie ODS do opracowywania lub walidacji nowych metod
(including biochemical) —
laboratoryjnych. Chociaż nie jest to zakazane, stosowanie ODS w
Laboratory method development” nowych metodach uważa się za niekorzystne. Stosowanie ODS do
walidacji starych metod z reguły nie jest dopuszczalne.
(Zastosowanie laboratoryjne –
różne (w tym biochemiczne) –
opracowywanie metod
laboratoryjnych)
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Kategoria

Objaśnienie

„Laboratory use — Miscellaneous Stosowanie ODS jako rozcieńczalnika lub rozpuszczalnika do
(including biochemical) —
przygotowywania próbek laboratoryjnych. Obecnie te
Sample preparation using solvent” zastosowania w większości przestały być nieodzowne.
(Zastosowanie laboratoryjne –
różne (w tym biochemiczne) –
przygotowywanie próbek z
użyciem rozpuszczalnika)
„Laboratory use — Research and
development — reaction solvent
or feedstock”

Stosowanie ODS w syntezie chemicznej w ramach badań i
rozwoju.

(Zastosowanie laboratoryjne –
badania i rozwój – rozpuszczalnik
reakcyjny lub substrat)
„Laboratory use — Sale to
distributor”
(Zastosowanie laboratoryjne –
sprzedaż dystrybutorowi)
„Laboratory use — other use
(specified below)”
(Zastosowanie laboratoryjne –
inne zastosowanie (określone
poniżej))

Tę kategorię stosuje się do dystrybutorów prowadzących sprzedaż
na rzecz innych dystrybutorów lub użytkowników końcowych w
przypadku kilku kategorii zastosowań.

Odnosi się do zastosowań, które nie pasują do żadnych z
powyższych kategorii. Pozostało bardzo niewiele takich
zastosowań. Przed zastosowaniem tej kategorii należy
skontaktować się z Komisją.
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7.2.

Załącznik II: Niewyczerpujący wykaz metod alternatywnych
7.2.1.

Oznaczanie węglowodorów (ropy naftowej, smarów itp.) w wodzie

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons by HPLC FID after liquidliquid extraction

ISO 7981-1:2005

Determination of hydrocarbon oil index —
using solvent (petroleum ether) extraction
and gravimetry

ISO 9377-1:1998

Gas-chromatographic determination of
monocyclic aromatic hydrocarbons,
naphthalene and several chlorinated
compounds after purge and trap

ISO 15680:2003

Determination of 15 polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAH) in water by HPLC after
liquid-liquid extraction

ISO 17993:2002

Hydrocarbon oil index by gas
chromatography after n-hexane extraction

ISO 93772:2000

Hydrocarbons in water

ASTM D3921-85 (1991)

ASTM D3921-96(2003)

Standard test method for dimer/trimer of
chlorotrifluoroethylene (S-316) recoverable
oil and grease and non-polar material by
infrared determination

US EPA 418.1

ASTM D7066-04el

Solvent-free membrane recoverable oil and
grease by infrared determination

ASTM D7575-10e1

Volatile organic compounds in water by
purge and trap capillary column gas
chromatography with photoionization and
electrolytic conductivity detectors in series

US EPA 502.2

Volatile organics by gas chromatography
after purge and trap

US EPA 524.2

N-hexane extractable material and silica gel
treated n-hexane extractable material by
gravimetry

US EPA 413.1
US EPA 413.2

US EPA 1664 wersja A /
EPA-821-R-98-002 maj
1999 r.

Separatory funnel liquid-liquid extraction

US EPA 3510C

Solid-phase extraction (SPE)

US EPA 3535

Soxhlet extraction

US EPA 3540c

Ultrasonic extraction

US EPA 3550b
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Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Supercritical fluid extraction of total
recoverable petroleum hydrocarbons by IR
spectroscopy

US EPA 3560

Headspace gas chromatography

US EPA 3810

Hexadecane extraction and screening of
purgeable organics

US EPA 3820

Non halogenated organics by GC/FID

US EPA 5015C

Aromatic and halogenated volatiles by gas
chromatography using photoionization and/or
electrolytic conductivity detectors

US EPA 5021B

Purge-and-trap for aqueous samples

US EPA 5030B

Non-halogenated organics by GC/FID

US EPA 8015C

Volatile organic compounds by gas
chromatography/mass spectrometry

US EPA 8260B

7.2.2.

US EPA 8021B

Oznaczanie węglowodorów (ropy naftowej, smarów itp.) w glebie lub
osadzie

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Determination of organic and total carbon
after dry combustion

ISO 10694:1995

Determination of polynuclear aromatic
hydrocarbons by HPLC

ISO 13877:1988

Gas chromatographic determination of the
content of volatile aromatic hydrocarbons,
naphthalene and volatile halogenated
hydrocarbons after methanol extraction and
purge and trap

ISO 15009:2002

Determination of hydrocarbon content (C10
to C40) by gas chromatography after
extraction with heptane)

ISO 16703:2004

Solvent extraction of total petroleum
hydrocarbons from soil and sediments using
closed vessel microwave heating

ASTM D5765-05

Supercritical fluid extraction of total
recoverable petroleum hydrocarbons and IR
spectroscopy

US EPA 3560

Volatile organic compounds by gas

US EPA 8260B
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Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

chromatography/mass spectrometry
Aromatic and halogenated volatiles by gas
chromatography using photoionization and/or
electrolytic conductivity detectors

US EPA 5021B

n-Hexane extractable material for sludge,
sediment, and solid samples (gravimetry)

US EPA 9071B

7.2.3.

Oznaczanie węglowodorów (ropy naftowej, smarów itp.) w odpadach,
powietrzu i innych matrycach

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Hydrocarbons (C10-C40) in waste by gas
chromatography after heptane extraction

EN 14039:2004

Determination of hydrocarbon content in
waste by gravimetry

EN 14345:2004

Volatile organic compounds by vacuum
distillation in combination with gas
chromatography/mass spectrometry
(VD/GC/MS) (distillation and trapping)

US EPA 8261A

Air

US NIOSH 5026

Tests for the assessment of surface
cleanliness

7.2.4.

US NIOSH TO 14 i 15
ISO 8502 seria

Oznaczanie jodu lub liczby bromowej

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Iodine value of animal and vegetable fats and ASTM D1959-97
oils
ASTM D 2710

ISO 3961:2009

Bromine index of aromatic hydrocarbons by
coulometric titration

ASTM D2710-99

ASTM D1492-08e1

Bromine index of aromatic hydrocarbons by
electrometric titration

ASTM D2710-99

ASTM D5776-07e1
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7.2.5.

Oznaczanie wilgotności i zawartości wody

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Animal and vegetable fats and oils.
Determination of moisture and volatile matter
content (heating method)

ISO 662:1998

Animal and vegetable fats and oils.
Determination of water content. Entrainment
method

ISO 934:1980

Animal and vegetable fats and oils.
Determination of water content. Karl Fischer
method (pyridine free)

ISO 8534:2008

Petroleum products and bituminous
materials. Determination of water.
Distillation method

ISO 3733:1999

Petroleum products. Determination of water.
Potentiometric Karl Fischer titration method

ISO 6296:2000

Petroleum products. Determination of water.
Coulometric Karl Fischer titration method

ISO 12937:2000

7.2.6.

Oznaczanie fenolu w wodzie

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Water quality — Determination of phenol
index — 4-Aminoantipyrine spectrometric
methods after distillation

ISO 6439:1990

Water quality — Determination of selected
monovalent phenols — Part 1: Gaschromatographic method after enrichment by
extraction

ISO 8165-1:1992

Water quality — Determination of selected
monovalent phenols — Part 2: Method by
derivatization and gas chromatography

ISO 8165-2:1999

Water quality — Determination of phenol
index by flow analysis (FIA and CFA)

ISO 14402:1999

Standard test methods for phenolic
compounds in water (chloroform)

ASTM D1783-01:2007
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7.2.7.

Metody różne

Obszar

Stara metoda z
wykorzystaniem ODS

Nowa metoda bez ODS

Volatile matter in coal and coke

ASTM D3175-98

ASTM D3175-07

Testing of tar in road-paving materials

ASTM D2042-09
EN 12592:2007

Lead content in gasoline

ASTM D 3237:97

EN 237:2004
ASTM D 3237-06e1
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