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1

Wprowadzenie

1.1
Fluorowcowane węglowodory znane pod nazwą halony, czyli przede wszystkim halon-1301
(CBrF3), halon-1211 (CBrClF2) i halon-2402 (CBrF2CBrF2) cechują się udowodnioną czystością i
skutecznością jako gazowe środki gaśnicze i przeciwwybuchowe posiadające szeroki zakres
korzystnych właściwości, co spowodowało ich szerokie zastosowanie. Ich skuteczność wynika
głównie z obecności bromu w cząsteczce halonu, który działa jak katalizator przyspieszający
gaszenie w procesie spalania. Niestety brom działa również jako znaczący katalizator w procesie
niszczenia ozonu w stratosferze. Halony są substancjami zubożającymi warstwę ozonową (SZWO),
które mają najwyższy potencjał niszczenia ozonu. W konsekwencji ich produkcja została
zakończona zgodnie z ustaleniami Protokołu Montrealskiego.
1.2
Nowe, czyste alternatywne środki gaśnicze i technologie ochrony przeciwpożarowej są i
będą rozwijane jako dodatkowe środki w stosunku do tradycyjnych środków gaśniczych (takich, jak
piany gaśnicze i proszki gaśnicze) w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, które w przeszłości były realizowane przy zastosowaniu halonów. Jedna lub
więcej z tych alternatyw już jest lub najprawdopodobniej będzie użyteczna we wszystkich - poza
kilkoma - zastosowaniach w zakresie ochronie przeciwpożarowej. W związku z tym halony mogą
być i są zastępowane w wielu zastosowaniach przy niskich kosztach takiego zastąpienia. Jednakże
wszystkie aktualnie stosowane alternatywy oprócz szczególnych zalet mają jedną lub więcej wad.
Na przykład są one często mniej skuteczne przy tej samej ilości wagowej w porównaniu do
halonów, a toksyczność lub produkty rozkładu mogą być barierą w przyjmowaniu alternatyw, tam
gdzie obecność ludzi w chronionej przestrzeni jest konieczna. Dlatego przyszły rozwój substancji
alternatywnych i technologii ochrony przeciwpożarowej jest potrzebny dla tych zastosowań, gdzie
na razie zastąpienie halonów jest niewykonalne z przyczyn technicznych i ekonomicznych, i dla
których w konsekwencji stosowanie halonów jest nadal niezbędne. W państwach członkowskich
UE i niektórych innych krajach te zastosowania są określane jako „zastosowania krytyczne”.
Zastosowania krytyczne zmieniają się z upływem czasu wraz z rozwojem alternatyw, a także z
miejscem ich stosowania w związku ze zmianą okoliczności i stosowanych praktyk w ochronie
przeciwpożarowej w różnych krajach.
1.3
W państwach członkowskich UE halony są wymienione na liście substancji kontrolowanych
w Grupie III w Załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1005/20091 w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową, zwanym dalej „rozporządzeniem”. Artykuł 5(1) rozporządzenia
zabrania ich produkcji, a Artykuł 13(1) ogranicza ich stosowanie2 do pewnych zastosowań
krytycznych, wymienionych w Załączniku VI do rozporządzenia. Zabronione jest również
stosowanie halonów do zastosowań niekrytycznych; niekrytyczne halonowe gaśnice i systemy
ochrony przeciwpożarowej muszą być zmienione, tak, aby można było w nich zastosować
alternatywy lub muszą zostać zdemontowane3. Zastosowania krytyczne mogą być serwisowane
wyłącznie z zapasów halonów pochodzących z odzysku i poddanych recyklingowi lub
1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF
Termin “stosowanie” został zdefiniowany w rozporządzeniu i odnosi się do czynności obsługi- napełniania,
powtórnego napełniania oraz dopełniania, np. gaśnic halonami. Termin “stosowanie halonu” w potocznym języku jest
często używany w znaczeniu opróżnienia gaśnicy w celu ugaszenia pożaru lub do opisu rodzaju i przeznaczenia gaśnicy
lub faktu wystepowania lub zainstalowania gaśnicy. W tekście niniejszego dokumentu termin “stosowanie” jest
używany w pierwszym znaczeniu [czyli tak, jak w pierwszym zdaniu tego przypisu, przyp. tłum.], natomiast opis,
występowanie lub instalowanie gaśnic lub systemów ochrony przeciwopżarowej są określane innymi terminami, takimi,
jak „zastosowanie”, „wdrażanie” lub „instalowanie”. A więc krytyczne zastosowanie halonów będzie stosowaniem
halonów dla celów obsługi lub instalowania w odniesieniu do przypadków krytycznych zastosowań halonów
wymienionych w Aneksie.
3
Zakaz stosowania halonów do zastosowań nie-krytycznych i wymaganie demontażu halonowych gaśnic lub
systemow ochrpony przeciwpożarowej w nie-krytycznych zastosowaniach weszło w życie 31 grudnia 2003 r. zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 – poprzednikiem aktualnego rozporządzenia.
2
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regenerowanych uzyskanych ze zdemontowanych gaśnic i halonowych systemów ochrony
przeciwpożarowej, z autoryzowanych miejsc gromadzenia halonów. Rozporządzenie wymaga
również, aby użytkownicy halonów oraz właściciele i operatorzy tego sprzętu i obiektów
podejmowali wszystkie praktycznie możliwe działania dla zminimalizowania emisji halonów do
atmosfery oraz ich odzysku w celu recyklingu [lub regeneracji, przyp. tłum.], ponownego
stosowania lub destrukcji, gdy gaśnice halonowe i halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej są
demontowane.
1.4
Zastosowania halonów uznane przez państwa członkowskie jako krytyczne znajdują się
głównie w następujących sektorach: obrony (przede wszystkim w nawodnych i podwodnych
okrętach marynarki wojennej, w wojskowych pojazdach lądowych, na statkach powietrznych i
ośrodkach dowodzenia), w lotnictwie cywilnym (na statkach powietrznych i na lotniskach), w
obiektach sektora naftowego, gazowego i petrochemicznnego, w siłowniach jądrowych. Halonowe
systemy ochrony przeciwpożarowej pozostają w użyciu również na niektórych handlowych statkach
towarowych, w centrach łączności, oraz w Tunelu pod Kanałem La Manche do ochrony
podziemnych obiektów technicznych, lokomotyw i wagonów składów pociągów.
1.5
Artykuł 13(2) rozporządzenia wymaga od Komisji przeglądu Załącznika VI. Zgodnie z tym
wymaganiem Komisja dokonała przeglądu aktualnego stosowania halonów w państwach
członkowskich i dostępności oraz procesu wdrażania alternatywnych środków gaśniczych i
technologii ochrony przeciwpożarowej w konsultacji głównymi grupami zainteresowanych
podmiotów. Z przeglądu wyciągnięto wniosek, że należy dokonać poprawek w Załączniku VI do
rozporządzenia polegających na zamieszczeniu bardziej szczegółowych opisów każdego
dozwolonego zastosowania krytycznego, ustanowieniu „dat granicznych” dla wszystkich
zastosowań krytycznych w nowym sprzęcie i nowych obiektach oraz „dat końcowych” dla
wszystkich zastosowań krytycznych we wszystkich rodzajach sprzętu4 i obiektów. Proponowane
zmiany odzwierciedlają ostatnie techniczne osiągnięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w
tym w szczególności wzrost dostępności i wdrażanie alternatywnych środków gaśniczych i
technologii ochrony przeciwpożarowej, postęp w zastępowaniu halonów dokonany przez rządy
państw członkowskich i przemysł oraz różne techniczne, ekonomiczne, logistyczne i prawne
bariery stające na przeszkodzie zastępowania halonów w różnych sektorach.
1.6
Panel Oceny Naukowej (SAP) Protokołu Montrealskiego (PM) wzywa Strony5 do redukcji
pozostałych jeszcze zastosowań wyjątkowych substancji zubożających warstwę ozonową, w tym
zastosowań halonów. Podczas, gdy produkcja halonów dla ochrony przeciwpożarowej została
zakończona, a stosowane do serwisowania halony pochodzą wyłącznie z zapasów lub banków
halonowych, redukcja emisji6 halonów poprzez ustalenie „dat granicznych i końcowych” odegra
znaczącą rolę w poprawie stanu warstwy ozonowej. Proponowane zmiany są więc zgodne z celami
PM i rozporządzenia odzwierciedlając fakt, że stosowanie halonów nie może być kontynuowane
bez końca.
1.7
Dla właścicieli i operatorów sprzętu i obiektów, które wymagają stosowania halonów i
podmiotów, które prowadzą odzysk, recykling, regenerację halonów i dostarczają halony w celu
obsługi zastosowań krytycznych projekt nowego Załącznika VI stworzy pewniejsze,
długoterminowe ramy prawne w odniesieniu do ich działalności i ułatwi planowanie oraz
4

Określenie „sprzęt” odnosi się do miejsca lokalizacji gaśnicy halonowej lubhalonowego systemu ochrpony
przeciwpożarowej, a nie do samej gaśnicy halonowej lub halonowego systemu ochrony przeciwpożarowej czy ich
części składowych.
5
Raport Panela Oceny Naukowej (SAP) za 2006 rok i jego streszczenie są dostępne na:
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml.
6
Szacunkowo dla wszystkich państw członkowskich ok. 500 ton ODP/rok
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finansowanie programów zamiany lub zastępowania halonów dla rozważanych zastosowań. Zmiany
w Załączniku VI powinny także zmniejszyć zagrożenie w przyszłości brakiem dostępności halonów
pochodzących z recyklingu lub regenerowanych dla zastosowań krytycznych w sytuacji, gdy
istniejące zapasy zostaną zniszczone. Rozporządzenie dostarcza dwa ważne zabezpieczenia dla
zapewnienia, że wypełnianie jego wymogów nie spowoduje nadmiernego wzrostu kosztów i nie
będzie skuteczne z punktu widzenia funkcjonowania rozważanego sprzętu i obiektów. Artykuł
13(2) rozporządzenia wymaga od Komisji dokonywania przeglądu nowego Załącznika VI w celu
uwzględnienia zachodzącego postępu, a Artykuł 13(4) zezwala Komisji na autoryzację odstępstwa
dla dat „granicznych i końcowych” w szczegolnych przypadkach
1.8
Projekt Załącznika VI, uzgodniony na spotkaniu Komitetu w dniu 23 marca 2010, znajduje
się w Załączniku A [do niniejszego dokumentu, przyp. tłum.]. Kopia jego bieżącej wersji znajduje
się w Załączniku B. Załącznik C pokazuje korelacje pomiędzy tymi dwoma wersjami. Załącznik D
zawiera listę przykładów alternatywnych substancji lub technologii, które są lub potencjalnie
mogłyby być wdrożone dla każdego krytycznego zastosowania.

2

Przebieg procesu w odniesieniu do aktualnego przeglądu

Mandat dla aktualnego przeglądu
2.1
Komisja rozpoczęła aktualny przegląd krytycznych zastosowań halonów w 2006 r. w
oparciu o Artykuł 4(4)(iv) rozporządzenia (WE) 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową7, który wymagał, aby Komisja dokonała
przeglądu Załącznika VII do tego rozporządzenia dotyczącego krytycznych zastosowań halonów i,
jeżeli to konieczne, przyjęła modyfikacje oraz tam, gdzie to jest właściwe - harmonogramy
eliminacji statusu krytycznych zastosowań biorąc pod uwagę dostępność odpowiednich substancji i
technologii alternatywnych, które są akceptowalne z punktu widzenia środowiska i zdrowia.
Podczas przeglądu rozporządzenie (WE) 2037/2000 zostało przetworzone na rozporządzenie (WE)
nr 1005/2009, a przegląd był kontynuowany w oparciu o Artykuł 13(2) do rozporządzenia (WE) nr
1005/2009. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) 2037/2000 nie został zmieniony, ale stał się
Załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Wynikiem przeglądu jest propozycja
wprowadzenia poprawek do Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, zgodnie z
Regulaminem Komisji.
2.2
Projekt Załącznika VI zostanie przyjęty zgodnie z prawnymi procedurami przeglądowymi
Parlamentu Europejskiego zawartymi w Artykule 25(3) rozporządzenia na podstawie udzielonej już
pozytywnej opinii kwalifikowanej większości państw członkowskich w Komitecie.

Cele aktualnego przeglądu
2.3 Celem przeglądu Załącznika VI było:
a) Ułatwienie powszechnego rozumienia i interpretacji [Załącznika VI, przyp. tlum.] w
państwach członkowskich, w których występują zastosowania krytyczne halonów;
7

Official Journal of the European Communities, L 244, 29.9.2000, p.1
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b) Upewnienie się, że wszystkie aktualne zastosowania krytyczne halonów zostały
uwzględnione;
c) Upewnienie się, że niekrytyczne zastosowania halonów zostały wyłączone;
d) Ustanowienie realistycznego i osiągalnego harmonogramu konwersji lub zastąpienia
wszystkich zastosowań krytycznych halonów;
e) Dostarczenie długoterminowych ram prawnych, w których mogliby działać właściciele i
operatorzy sprzętu i obiektów, które funkcjonują w oparciu o halony oraz dostawcy
halonów.

Fakty i ekspertyzy wspierające aktualny przegląd i projekt nowego Załącznika VI
2.4
Komisja zatrudniła konsultantów, firmę ICF International, w celu wykonania opracowania
w zakresie stosowania i zastępowania halonów oraz zarekomendowania zmian aktualnego
Załącznika VI. Na początku opracowanie skupione było głównie na zastosowaniach wojskowych,
ale później rozszerzone zostało o stosowanie i zastępowanie halonów w zastosowaniach cywilnych.
2.5
Firma ICF konsultowała się z ekspertami ministerstw obrony państw członkowskich, którzy
dostarczyli informacje wspierające opracowanie. Było to również korzystne dla ekspertów
wojskowych, którzy mieli możliwość skomentowania zawartości i wniosków z końcowego
opracowania8 ICF oraz przekazania własnych uwag dotyczących najważniejszych wniosków
wynikających z tego opracowania. Komisja konsultowała się również z grupami cywilnych,
zainteresowanych podmiotów, aby zapoznać się z ich opiniami na temat odpowiednich
rekomendacji, które również zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu nowego
Załącznika VI. W załączniku E [do niniejszego dokumentu, przyp. tlum.] zamieszczono listę tych
podmiotów. Ostatecznie Komisja wzięła też pod uwagę roczne raporty o krytycznych
zastosowaniach halonów przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami
Artykułu 14(4) rozporządzenia (WE) 2037/2000, raporty Komitetu Technicznego Halonów UNEP9,
postęp dokonany pod auspicjami United States Federal Aviation Administartion’s International
Aircraft Systems Fire Protection Working Group, inicjatywy podejmowane przez Międzynarodową
Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie zastępowania halonów oraz informacje z
innych opracowań i źródeł w zakresie zastępowania halonów.
2.6
Reprezentanci państw członkowskich w Komitecie również przedstawili swoje wstępne
opinie dotyczące najważniejszych wniosków z opracowania przy prezentacji projektu nowego
Załącznika VI opracowanego przez Komisję oraz również uwagi do projektu w formie pisemnej. Te
uwagi były rozważane przy opracowywaniu poprawionego projektu, który został przedstawiony
państwom członkowskim pod koniec 2009 r. Następnie poproszono o przedstawienie kolejnych
uwag i na ich podstawie zostały sformułowane podstawy do końcowej dyskusji, która miała miejsce
w dniu 23 marca 2010 r.

8

Review of halon Critical Uses specified in Annex VII of Regulation (EC) No 2037/2000 on substances that deplete the
ozone layer, European Commission, June 2007.
9
Pełen opis aktualnych zastosowań halonów znajduje się w Raporcie za 2006 r. Technicznego Komitetu Halonowego
Panela Techniczno-Ekonomicznego i jest dostępny na:
http://ozone.unep.org/teap/Reports/HTOC/2006_HTOC_Assessment_Report_2006.pdf.
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Terminologia przyjęta w aktualnym przeglądzie
2.7
Dla osiągnięcia celu przeglądu, a szczególnie dla umożliwienia ustanowienia właściwych
dat „granicznych i końcowych”, które odzwierciedlają poziom ekonomicznych i technicznych
trudności związanych z zastępowaniem halonów, zastosowania krytyczne 10 zostały opisane
bardziej szczegółowo zgodnie z różnymi rodzajami istniejących zastosowań.
2.8
Dla celów nowego Załącznika VI, zastosowania krytyczne zostały opisane z punktu
widzenia rozważanych kategorii sprzętu i obiektów. Wszystkie znane zastosowania krytyczne
można zaliczyć do 11 kategorii:
(1) Wojskowe pojazdy lądowe: halony chronią dużą liczbę uzbrojonych pojazdów takich, jak
czołgi lub pojazdy opancerzone, ale ogólne określenie „wojskowy pojazd lądowy” było
kategorią najlepiej zrozumianą przez ekspertów obrony państw członkowskich;
(2) Nawodne okręty marynarki wojennej: halony chronią dużą liczbę większych jednostek i
jednostek wspierających marynarki wojennej państw członkowskich, ale również
mniejsze jednostki, jak lotniskowce innych służb sił zbrojnych i określenie „nawodne
okręty marynarki wojennej” obejmuje wszystkie takie jednostki;
(3) Okręty podwodne marynarki wojennej: halony chronią przedziały silnikowe i inne
przestrzenie pewnej liczby okrętów podwodnych marynarek wojennych niektórych
państw członkowskich;
(4) Statki powietrzne: halonowe gaśnice isystemy ochrony przeciwpożaroweje chronią prawie
wszystkie wojskowe i cywilne samoloty i śmigłowce. Okazało się, że rozróżnienie
pomiędzy nimi z punktu widzenia celów nowego Załącznika VI nie jest konieczne (i
rzeczywiście byłoby problematyczne). Chociaż wojskowe i cywilne lotnictwo
charakteryzuje się różnymi operacyjnymi ograniczeniami oraz ryzykiem, i w związku z
tym w lotnictwie wojskowym są wykorzystywane dodatkowe halonowe systemy ochrony
przeciwpożarowej, techniczne, logistyczne, prawne i inne rozwiązania związane z
zastępowaniem halonów są w obu przypadkach podobne;
(5) Obiekty w sektorze naftowym, gazowym i petrochemicznym: halony są i będą niezbędne
ze względów bezpieczeństwa w pewnej liczbie takich systemów ochrony
przeciwpożarowej w sektorze naftowym, gazowym i petrochemicznym, gdzie istnieje
ryzyko wycieku palnych cieczy i gazów;
(6) Handlowe statki towarowe: halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej chronią jeszcze
niektóre starsze jednostki handlowe pływające pod banderą niektórych państw
członkowskich, chociaż większość tych zastosowań jest niezgodna z aktualnym opisem
zastosowań krytycznych zawartych w Załączniku;
(7) Lądowe centra dowodzenia i łączności:
halonowe gaśnice i systemy ochrony
przeciwpożarowej chronią wiele obiektów w sektorach: rządowym (ministerstwo obrony i
ministerstwa cywilne) i komercyjnym (firmy telekomunikacyjne);
(8) Lotniska i porty lotnicze: przenośne gaśnice halonowe są wciąż wykorzystywane do
ochrony statkow powietrznych lub w razie katastrof lotniczych na niektórych lotniskach
wojskowych i cywilnych portach lotniczych;
(9) Siłownie jądrowe i obiekty badań jądrowych: halony są nadal niezbędne ze względu na
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowych siłowni i reaktorów badawczych;
10

Patrz również odnośnik 2
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(10) Tunel pod kanałem La Manche: halony będą nadal stosowane do ochrony podziemnych
obiektów technicznych oraz pociągów poruszających się w tunelu;
(11) Inne zastosowania: przenośne gaśnice halonowe są wykorzystywane w szeregu różnych
zastosowaniach przez strażaków i policję przede wszystkim dla ochrony osób przed
palnymi, ciekłymi pociskami podczas cywilnych zamieszek.
2.9
Każda kategoria sprzętu lub obiektów została podzielona zgodnie z przeznaczeniem
halonowej gaśnicy lub halonowego systemu ochrony przeciwpożarowej. W wielu kategoriach
sprzętu lub obiektów zastosowania halonów służą wielu celom chroniąc przed ogniem lub
wybuchem w różnych, zagrożonych ryzykiem przestrzeniach, lokalizacjach lub okolicznościach.
Osiągalność zastąpienia lub zmiany tych przenośnych gaśnic lub halonowych systemów ochrony
przeciwpożarowej może być różna dla każdego z tych zastosowań, a więc powinny być one
zidentyfikowane i opisane oddzielnie.
2.10 Większość zastosowań krytycznych jest przewidziana do gaszenia pożarów. Jednak w
jednym lub dwu przypadkach (w samolotach F-16, w niektórych obiektach przemysłu
petrochemicznego i w pewnej liczbie handlowych statkaów towarowych) halony są wymagane w
celu wstępnego zobojętnienia pustych przedziałów lub przestrzeni w celu zapobieżenia pożarowi
lub wybuchowi. Ponieważ systemy zobojętniania11 zwykle wymagają wyższego stężenia halonów
na jednostkę objętości chronionej przestrzeni i ponieważ gazowe alternatywy halonów są w
większości ewidentnie mniej efektywnymi czynnikami zobojętniającymi niż halony w przeliczeniu
na jednostkę masy lub objętości, wdrożenie alternatyw halonów dla celów zobojętniania jest
potencjalnie większym wyzwaniem niż dla zastosowań przeciwpożarowych i w związku z tym te
oba rodzaje zastosowań powinny być rozróżnione.
2.11 Zostały także rozróżnione te chronione przestrzenie, które są zwykle zajmowane przez ludzi
i te, które są zwykle niezajmowane przez ludzi. Ewidentna toksyczność niektórych gazowych
alternatyw w zaprojektowanych stężeniach, właściwości alternatyw „not in kind” takich, jak proszki
gaśnicze, a także potencjalne poziomy stężeń niebezpiecznych produktów ubocznych spalania
mogą uniemożliwić przyjęcie niektórych alternatyw w zwykle zajmowanych przez ludzi
przestrzeniach bez istotnego przeprojektowania rozważanego sprzętu lub obiektu. Liczba opcji
[zastąpienia halonów, przyp. tlum.] w zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeniach może być w
związku z tym bardziej ograniczona i modyfikacje konieczne do ich przystosowania mogą być
istotniejsze. Te dwa rodzaje zastosowań powinny zatem zostać rozróżnione.
2.12 Zastosowania krytyczne zostały też podzielone pod względem rodzaju gaśnic. Przenośne
gaśnice halonowe (ręczne lub na kółkach) zostały odróżnione od halonowych systemów ochrony
przeciwpożarowej, ponieważ generalnie jest znacząco łatwiej (technicznie i ekonomicznie) zastąpić
przenośne gaśnice halonowe niż halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej. Jest tak, dlatego że
przewody do przenoszenia środka gaśniczego w halonowych systemach ochrony przeciwpożarowej
mogą wymagać modyfikacji lub zastąpienia, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia
dodatkowych prac inżynieryjnych w chronionej przestrzeni, a to może z kolei w niektórych
przypadkach być istotne.
2.13 Wreszcie, każde zastosowanie krytyczne zostało opisane w odniesieniu do rodzaju halonu
(halon-1301, halon-1211 i halon-2402). Wybór rodzaju halonu dla poszczególnych zastosowań
11

System zobojętniania jest to system zaprojektowany do zapobiegania zapoczątkowaniu spalania w palnej lub
wybuchowej atmosferze poprzez dodatek inhibitora lub rozcieńczalnika. Jest on aktywowany przez wykrycie lub po
wykryciu palnej lub wybuchowej atmosfery lub w celu zapobieżenia jej powstania. System przeciwpożarowy jest to
system zaprojektowany do eliminacji spalania po jego zapoczątkowaniu i jest on aktywowany przez wykrycie lub po
wykryciu dymu, płomienia lub wzrostu temperatury.

Strona 7 z 47

zwykle zależy od jego własności fizycznych i toksyczności oraz historii jego produkcji i sprzedaży
w państwach członkowskich. Halon-1301 jest środkiem gaśniczym wybieranym dla większości
stałych systemow gasniczych i dla wszystkich systemów zobojętniania, rzadziej jest on wybierany
do stosowania w przenośnych gaśnicach z powodu jego słabych właściwości wytwarzania
ukierunkowanego strumienia. Halon-1211 jest środkiem gaśniczym wybieranym dla stałych
systemów gaśniczych do ochrony mniejszych, zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów lub
przestrzeni, szczególnie w sprzęcie starszego typu i w większości przenośnych gaśnic. Halon-2402
był wybierany do zastosowań w starym sprzęcie wojskowym i statkach powietzrnych
zaprojektowanych i skonstruowanych w byłym Związku Radzieckim. Rodzaj halonu nie wpływa
znacząco na osiągalność zastąpienia rozważanych systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic
halonowych, zależy ona bardziej od rodzaju i właściwości chronionej przestrzeni.
2.14 Przy określaniu harmonogramu eliminacji krytycznych zastosowań halonów niezbędne
okazało się rozróżnienie nowego sprzętu i nowych obiektów od już istniejących i od tych, które są
lub będą budowane w oparciu o halony12 wg istniejących projektów. Ponieważ obecnie większa (w
stosunku do halonu) ilość gazowego alternatywnego środka gaśniczego jest niezbędna do tego,
aby być skuteczna w procesie gaszenia pożaru, łatwiej jest od razu zaproponować dodatkowe butle
lub butle o większej pojemności niż to konieczne już w trakcie projektowania i budowy nowego
sprzętu i nowych obiektów. Zamiana lub zastąpienie systemów halonowych w istniejącym sprzęcie
lub istniejących obiektach (często zwane retrofittingiem) mogą być znacznie trudniejsze z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jeśli nie ma wystarczającej dostępnej przestrzeni,
lub jeśli dodatkowy ciężar jest nie do zaakceptowania, lub też jeśli możliwości przebudowy
chronionej przestrzeni są ograniczone. Dla niegazowych alternatyw mogą pojawić się inne
problemy, ale (zwykle) istotne modyfikacje (np. w systemach dystrybucji środka gaśniczego) mogą
okazać się niezbędne w celu zamiany istniejącego systemu. Rozróżnienie to [między nowym i
istniejącym sprzętem lub nowymi i istniejącymi obiektami, przyp. tlum.] znajduje swoje
odzwierciedlenie w projekcie nowego Załącznika VI w postaci dat „granicznych” dla krytycznych
zastosowań halonów w nowym sprzęcie i nowych obiektach i dat „końcowych” dla krytycznych
zastosowań halonów w każdym sprzęcie i każdym obiekcie, które zostały zaprojektowane i
zbudowane w oparciu o halonowe gaśnice i systemy ochrony przeciwpożarowej.
2.15 Aktualne zastosowania halonów są omawiane poniżej właśnie pod tym kątem.
Zdefiniowanie niektórych określeń, w szczególności dotyczących „nowego sprzętu” i „nowych
obiektów” okazało się skomplikowane i kluczowe w pracy nad projektem nowego Załącznika VI.
Te aspekty są omawiane szczegółowo w Sekcji 4.
2.16 Przy rozważaniu osiągalności zastępowania halonów Komisja przyjęła, że alternatywy są
dostępne, jeśli jeden lub dwa z poniżej wymienionych warunków są spełnione:
(a)

Dostępne na rynku substancje lub technologie zostały wdrożone w jednym lub
więcej państw członkowskich lub gdziekolwiek indziej w tym zastosowaniu, o które
chodzi;

(b)

Dostępne na rynku substancje lub technologie zostały zademonstrowane w
rozważanych zastosowaniach jako działające tak samo lub lepiej niż halony.

12

Odwołanie do pojęcia “istniejący” w tym tekście obejmuje sprzęt, który jest w trakcie produkcji, lub który zostanie
wyprodukowany w oparciu o istniejące projekty, a także taki, który jest nabywany z drugiej ręki, nawet jeżeli operator
lub właściciel uważa go za „nowy”. Rozróżnienie pomiędzy „nowy” a „istniejący” jest kluczowe. Jest to omówione w
dalszej części tego tekstu oraz zdefiniowane w nowym Załączniku (patrz punkty 4.3-4.6).
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3
Ocena aktualnych zastosowań halonów i dostępność alternatywnych
substancji i technologii
Przegląd aktualnych zastosowań halonów w państwach członkowskich
3.1
Zastosowania halonów w Państwach Członkowskich są zebrane w Tab. nr 1, która pokazuje
szacunkowe ilości zainstalowanych halonów w tonach metrycznych w latach 2005/2006, na
podstawie raportów państw członkowskich i opracowania ICF.
3.2
Najważniejsze zastosowania w odniesieniu do ilości zainstalowanych halonów (ale
niekoniecznie w odniesieniu do ilości zastosowanych lub wyemitowanych do atmosfery halonów),
to zastosowania w pojazdach wojskowych, marynarce wojennej, lotnictwie cywilnym i na statkach
handlowych. Jest jednak znacząca ilość halonów zainstalowana w wielu innych zastosowaniach,
których włączenie do aktualnego Załącznika VI jest rozważane przez państwa członkowskie.
Tabela nr 1 – Szacunkowe ilości zainstalowanych halonów w państwach członkowskich
(tony metryczne)13
Zastosowania

Halon 1211

Halon 1301

Łącznie14

Halon 2402

Procent

Wojskowe
Pojazdy lądowe

200

125

20

345

28%

Nawodne okręty

10

270

1

280

23%

Okręty podwodne

–

5

–

5

<1%

Statki powietrzne

20

15

2

35

3%

15

50

1

65

5%

Statki powietrzne

30

140

1

170

14%

Obiekty w sektorze naftowym,
gazowym i petrochemicznym

–

20

–

20

2%

Handlowe statki towarowe

–

135

40

175

14%

Centra dowodzenia i
łączności

–

15

5

20

2%

Inne cywilne16

10

115

–

125

10%

Łącznie

285

890

70

1245

100%

Inne wojskowe 15
Cywilne

13

Dane w Tabeli nr 1 pochodzą z opracowania ICF, odnośnik (8), i odnoszą się do roku 2005 oprócz handlowych
statków towarowych i sektora nafowego, gazowego i petrochemicznego, dla których dane pochodzą z raportów państw
członkowskich za 2006 r. Ilości zawarte w Tabeli nr 1 należy traktować jako orientacyjne. W szczególności ilości
aktualnie zainstalowane na handlowych statkach towarowych powinny były zostać znacząco zmniejszone jako rezultat
działania państw członkowskich na rzecz wypełnienia zobowiązań w zakresie eliminacji halonów. Natomiast ilości
zainstalowane na statkach powietrznych i w niektórych zastosowaniach wojskowych są najprawdopodobniej znacząco
większe niż te w Tab. nr 1.
14
Liczby w Tab. nr 1 są zaokrąglone i dlatego łączna wartość może się różnić od sumy składników.
15
Zastosowania zamieszczone w Tab. nr 1 w rubryce “Inne wojskowe" , to przede wszystkim takie, które znajdują się
w wojskowych centrach dowodzenia i na lotniskach wojskowych i są opisane w punktach 3.35-3.42.
16
Zastosowania zamieszczone w Tab. nr 1 w rubryce “Inne cywilne”, to przede wszystkim takie, które znajdują się w
cywilnych portach lotniczych, siłowniach jądrowych oraz te, które chronią Tunel La Manche, a także przenośne gaśnice
używane przez policję. Są one opisane w punktach 3.39-3.49.
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Aktualne zastosowania halonów i dostępność alternatywnych substancji i technologii z
podziałem na kategorie sprzętu lub obiektów
Wojskowe pojazdy lądowe (kategoria 1)17
3.3
Ta kategoria sprzętu opisuje największe pojedyncze zainstalowane ilości halonów, które
należą do 3 oddzielnych grup zastosowań:
Stałe systemy gasnicze chroniące przedziały silnikowe (1.1)
Stałe systemy gaśnicze chroniące przedziały załogi (1.2 )
Przenośne gaśnice chroniące przedziały załogi (1.3).
3.4
Wszystkie te zastosowania to zastosowania przeciwpożarowe. Większość halonów jest
zainstalowana w stałych systemach gaśniczych w przedziałach silnikowych (1.1), a mniejsza część
w takich systemach w przedziałach załogi w pojazdach (1.2) lub w znajdujących się tam
przenośnych gaśnicach (1.3). Stałe systemy gaśnicze w przedziałach załogi cechują się szybką
reakcją detektora i uwalnianiem środka gaśniczego, co umożliwia zapobieganie wybuchowi w
przypadku zapłonu palnych par w przedziale. W wielu pojazdach używanych w warunkach
bojowych załoga musi być w stanie pozostać w pojeździe podczas i po uwolnieniu środka
gaśniczego i pojazd musi, w przypadkach kiedy jest to możliwe, być zdolny do kontynuowania
swojej misji.
3.5
Alternatywne środki gaśnicze są teraz dostępne dla wszystkich krytycznych zastosowań w
nowych projektach wojskowych pojazdów lądowych i Komisja nie ma wiedzy o jakimkolwiek
projektowanym pojeździe, który byłby wyposażony w systemy halonowe. Fluorowęglowodory lub
suche, chemiczne środki gaśnicze są zwykle najczęściej przyjmowanymi alternatywami. Niektóre
państwa członkowskie zastąpiły lub zastępują halony w przedziałach silnikowych (1.1) i w
przenośnych gaśnicach (1.3) w istniejących pojazdach, a inne państwa członkowskie
dezaktywowały systemy halonowe w przedziałach załogi (1.2) w istniejących pojazdach.
Retrofitting istniejących systemów i przenośnych gaśnic halonowych jest więc prawdopodobnie
osiągalny w większości przypadków, jeżeli ustalony zostanie rozsądny okres czasu na jego
wdrożenie jako część planowanych programów retrofittingu. Jednak w niektórych przypadkach
retrofitting stałych systemów gaśniczych i przenośnych gaśnic halonowych w przedziałach załogi
może okazać się nieosiągalny z powodu potencjalnego zagrożenia dla załogi związanego z
uwalnianiem się alternatywnych środków gaśniczych w bardzo małych i ograniczonych
przestrzeniach i w tych przypadkach halony mogą być niezbędne do momentu zakończenia życia
tych pojazdów. Niektóre państwa członkowskie zaraportowały, że dla nich nie będzie
osiągalne/możliwe zastąpienie halonów w przedziałach silnikowych, szczególnie w starszych
pojazdach, które zostały zaprojektowane w byłym Związku Radzieckim, ze względu na
ograniczoną przestrzeń wewnątrz przedziałów silnikowych.
Nawodne okręty wojenne (kategoria 2)
3.6
Ta kategoria sprzętu reprezentuje drugą, co do wielkości zainstalowaną ilość halonów.
Istnieje bardzo wiele różnych zastosowań w zależności od rodzaju okrętu i zróżnicowanych

17

Liczba w nawiasach połączona z każdym zastosowaniem odnosi się do opisu w projekcie nowego Zalącznika VI, jak
to zostało przedstawione w Załączniku A to tego dokumentu.
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standardów ich konstrukcji w państwach członkowskich. Zastosowania są opisane poniżej, chociaż
nie wszystkie istnieją na wszystkich okrętach we wszystkich państwach członkowskich:
Stałe ystemy gaśnicze do ochrony zwykle zajmowanych przez ludzi

przestrzeni

maszynowni (2.1)
Stałe systemy gaśnicze do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów
silnikowych (2.2)
Stałe systemy gaśnicze do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów
urządzeń elektrycznych (2.3)
Stałe systemy gaśnicze do ochrony centrów dowodzenia (2.4)
Stałe systemy gaśnicze do ochrony pomieszczeń pompy paliwa (2.5)
Stałe systemy gaśnicze do ochrony zbiorników zasobnikowych łatwopalnych cieczy (2.6)
Przenośne gaśnice do ochrony statków powietrznych w hangarach i warsztatach
konserwacyjnych (2.7).
3.7
Wszystko są to zastosowania przeciwpożarowe. Podczas gdy procedury operacyjne różnią
się w państwach członkowskich, to w znaczącej liczbie przypadków maszynownie i centra
dowodzenia na jednostkach pływajacych marynarki wojennej muszą mieć zdolność kontynuacji
funkcjonowania w warunkach bojowych , z załogą pozostającą na miejscu i zdolną do pełnienia
swoich obowiązków podczas uwalniania i po uwolnieniu środka gaśniczego. W innych
przypadkach załoga może zostać ewakuowana podczas uwalniania środka gaśniczego, ale
względnie niska toksyczność halonu-1301 umożliwia szybki powrót personelu na swoje
stanowiska.
3.8
Alternatywy są aktualnie dostępne dla wszystkich zastosowań krytycznych na nowych
okrętach marynarki wojennej i Komisja nie ma wiedzy o jakimkolwiek projektowanym lub
budowanym okręcie z halonami na pokładzie. Fluorowęglowodory, mgła wodna, piany gaśnicze i
dwutlenek węgla są zwykle najczęściej przyjmowanymi alternatywami. Niektóre państwa
członkowskie już zastąpiły lub zastępują halony w zastosowaniach krytycznych w niektórych
istniejących okrętach marynarki wojennej. Fluorowęglowodory i piany gaśnicze są zwykle
przyjmowanymi alternatywami w tych przypadkach. Generalnie, powinno teraz być możliwe
zastąpienie przenośnych gaśnic halonowych używanych do ochrony statków powietrznych w
hangarach i warsztatach konserwacyjnych na istniejących okrętach marynarki wojennej (2.7) przy
minimalnym przekonstruowaniu chronionych przestrzeni. Retrofitting systemów halonowych w
zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeniach na istniejących jednostkach pływających o
relatywnie niskim zagrożeniu pożarem, takich jak centra dowodzenia (2.4) lub w mniejszych,
zwykle niezajmowanych przez ludzi przestrzeniach takich, jak przedziały silnikowe (2.2),
pomieszczenia pompy paliwa (2.5), zbiorniki zasobnikowe łatwopalnych płynów (2.6), przedziały
urządzeń elektrycznych (2.3) jest uważany za osiągalny, jeżeli ustalony zostanie rozsądny okres
czasu na wdrożenie alternatyw jako części planowanego programu retrofittingu. Retrofitting
systemów ochrony przeciwpożarowej chroniących maszynownie na okrętach, które muszą pozostać
zajęte podczas walki (2.1) i charakteryzują się dużym ryzykiem pożaru związanym z uwalnianiem
cieczy palnych w wyniku awarii okrętu lub uszkodzeń w trakcie walki prawdopodobnie nie jest
jeszcze osiągalny w wielu przypadkach. Wynika to z ograniczeń związanych przestrzenią lub
ciężarem, działaniem i bezpieczeństwem dostępnych alternatyw lub innymi ograniczeniami natury
inżynierskiej.
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Okręty podwodne marynarki wojennej (kategoria 3)
3.9
Niektóre Państwa Członkowskie posiadają okręty podwodne marynarki wojennej
wyposażone w systemy halonowe , które chronią:
Przestrzenie maszynowni (3.1)
Ośrodki dowodzenia (3.2.)
Przestrzenie zespołu prądnicowego z silnikiem wysokoprężnym (3.3)
Przedziały urządzeń elektrycznych (3.4).
Z powodu zamkniętej przestrzeni na okręcie halony nie są idealnym rozwiązaniem i dlatego często
przyjmowane są alternatywne metody ochrony przeciwpożarowej Liczba takich jednostek,
całkowita ilość zainstalowanych na nich halonów oraz emisja halonów są niewielkie.
3.10 Alternatywne środki gaśnicze lub technologie ochrony przeciwpożarowej są dostępne dla
wszystkich krytycznych zastosowań w nowych okrętach podwodnych marynarki wojennej i
Komisja nie ma wiedzy o jakimkolwiek projektowanym lub budowanym okręcie z halonowym
systemem ochrony przeciwpożarowej na pokładzie. Żadne państwo członkowskie nie zastąpiło ani
nie zastępuje systemów halonowych na istniejących okrętach podwodnych marynarki wojennej. We
wszystkich przypadkach retrofitting systemów halonowych na istniejących, okrętach podwodnych
marynarki wojennej nie jest na razie rozważany jako osiągalny. Jest tak z powodu ograniczeń
związanych z przestrzenią i ciężarem, działaniem i bezpieczeństwem dostępnych alternatyw,
ograniczeniami inżynierskimi, które mogą być nie do przezwyciężenia, jeśli zamiana wymaga
instalacji nowych systemów ochrony przeciwpożarowej w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu
oraz wysokich kosztów zamiany przy bardzo niewielkiej korzyści dla środowiska naturalnego.
Stosowanie halonów jest prawdopodobnie konieczne w tych zastosowaniach do końca życia takich
jednostek pływajacych.
Statki powietrzne (kategoria 4)
3.11

Zastosowania halonów na statkach powietrznych
Stałe systemy do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi ładowni (4.1)
Przenośne gaśnice do ochrony kabin i przedziałów załogi (4.2)
Stałe systemy do ochrony gondoli silnikowych i pomocniczych pokładowych zespołów
energetycznych (4.3)
Stałe systemy do zobojętniania zbiorników paliwa (tylko wojskowe statki powietrzne)
(4.4)
Stałe systemy do ochrony zbiorników na ścieki z toalet (4.5)
Systemy ochrony przeciwpożarowej do ochrony przegród kadłubowych (4.6)

3.12 Zastosowania halonów w cywilnych i wojskowych statkach powietrznych (obu typów:
samolotów i śmigłowców) są podobne technologicznie, chociaż istnieją pewne różnice i dodatkowe
zastosowania wynikające z większych, potencjalnych zagrożeń pożarem w bojowych statkach
powietrznych. Ze względu na racjonalizację przemysłu lotniczego, żądanie powszechnie
obowiazujacych standardów zarówno przez przemysł, jaki i użytkowników, a także rosnącą
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tendencjęw organizacjach wojskowych do nabywania zmodyfikowanych cywilnych statków
powietrznych do prowadzenia szkoleń pilotów oraz transportu towarów i osób (a nawet raczej
wynajmowania niż zakupu floty statków powietrznych), wojskowe i cywilne statki powietrzne nie
są rozróżniane w projekcie nowego Załącznika VI. Jednak zawansowanie procesu zastępowania
halonów w tych dwu kategoriach jest różne i dlatego każda z nich jest opisana poniżej.
3.13 Stałe systemy gaśnicze do zobojętniania zbiorników paliwa (4.4) i do ochrony przegród
kadłubowych (4.6) występują tylko w bojowych statkach powietrznych. Systemy do zobojętniania
zbiorników paliwa występują (w państwach pzłonkowskich) w samolotach bojowych F-16. Są one
aktywowane przez pilota, gdy samolot wlatuje na pole walki. Halon jest przesyłany do zbiornika
paliwa i zobojętnia przestrzeń ponad poziomem paliwa zapobiegając potencjalnemu zapłonowi par
paliwa, jeśli zbiornik zostanie uszkodzony. Halon jest emitowany do atmosfery podczas ponownego
tankowania. W większości państw członkowskich, które posiadają ten typ statków powietrznych
halonowy system ochrony przeciwpożarowej nie jest aktywowany podczas lotów niebojowych.
Halonowe stałe systemy gaśnicze w przegrodach kadłubowych są obecne na wielu bojowych i
transportowych samolotach oraz śmigłowcach. Ochraniają one przedziały w otoczeniu zbiorników
paliwa, dzięki czemu ogień spowodowany przez zapłon wyciekającego z nich paliwa zostaje bardzo
szybko ugaszony.
3.14 Nowe, wojskowe statki powietrzne są z reguły projektowane i budowane bez halonowych
przenośnych gaśnic i halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej. Istnieje spora liczba
przypadków, gdzie halonowe przenośne gaśnice i systemy ochrony przeciwpożarowej są ciągle
instalowane w nowych samolotach produkowanych w oparciu o istniejące lub zmodyfikowane
projekty lub w zgodzie z cywilnymi standardami. Nie mniej jednak alternatywy fluorowodorowe,
przede wszystkim HFC-125, HFC-227ea i HFC-236fa są dostępne i spełniają minimum standardów
działania dla wszystkich zastosowań z wyjątkiem ochrony ładowni (4.1), dla których prowadzi się
prace badawczo-rozwojowe we współpracy z cywilnym sektorem lotnictwa. Jednakże alternatywne
technologie dla ochrony ładowni, przegród kadłubowych oraz do zobojętniania zbiorników paliwa
w nowych wojskowych statkach powietrznych istnieją, a więc gazowe alternatywne środki gaśnicze
„in kind” w zasadzie nie będą dłużej niezbędne. Nie ma przeszkód dla zastępowania halonów w
zbiornikach na ścieki z toalet w nowych statkach powietrznych. Pewne dodatkowe koszty i
pogorszenie działania mogą pojawić się przy zastępowaniu gaśnic halonowych w innych
zastosowaniach.
3.15 Raportowane są przypadki zastępowania przenośnych gaśnic halonowych w istniejących
wojskowych statkach powietrznych, ale stanowią wyjątki. Nie raportowano przypadku retrofittingu
w halonowych stałych systemach gaśniczych w wojskowych statkach powietrznych. Jednak
zastępowanie przenośnych halonowych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej w
zbiornikach na ścieki z toalet w istniejących statkach powietrznych jest rozważane jako osiągalne z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia przy zapewnieniu odpowiedniego okresu czasu w
celu uzyskania koniecznych aprobat w zakresie projektowania i regulacji prawnych oraz
zapewnienia czasu na działania związane z zamianą będące elementem rutynowych programów
konserwacji. Retrofitting halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej w gondolach
silnikowych, ładowniach, przegrodach kadłubowych, zbiornikach paliwa w istniejących
wojskowych statkach powietrznych nie jest na razie rozważany jako osiągalny. Wynika to z
ograniczeń związanych z przestrzenią i ciężarem, z właściwości fizycznych i chemicznych
alternatyw, z innych ograniczeń inżynierskich oraz z braku uzgodnień w zakresie projektowania i
regulacji prawnych, co może prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów.
3.16 Ilości halonów zainstalowane w cywilnych statkach powietrznych są największe w
porównaniu z pozostałymi, cywilnymi zastosowaniami halonów. Co więcej, te ilości rosną w
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wartościach bezwzględnych i względnych z powodu ciągłego wzrostu ruchu lotniczego oraz z
powodu braku postępu w procesie zastępowania halonów porównaniu z innymi sektorami.
3.17 Lotnictwo cywilne jest w dużym stopniu kontrolowane przez globalny biznes działający w
oparciu o m.in. Konwencję z Chicago, w ramach minimalnych standardów ustanowionych przez
Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (z ang. ICAO). Międzynarodowe
porozumienie dotyczące wyboru alternatyw halonów i jakichkolwiek inicjatyw ich wdrożenia jest
traktowane przez przedstawicieli przemysłu jako niezwykle ważne. W celu zastąpienia halonów w
niektórych zastosowaniach należy pokonać istotne, techniczne wyzwania, a potencjalne koszty
wdrożenia alternatyw halonów są, w niektórych przypadkach, najprawdopodobniej wysokie.
Zastępowanie halonów wymaga certyfikacji alternatyw dla każdego rodzaju samolotu przed
rozpoczęciem procesu ich wdrażania. Jest wielu różnych graczy, takich jak producenci statków
powietrznych, dostawcy gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej, operatorzy statków
powietrznych, dostawcy środków gaśniczych oraz twórcy prawa lotniczego, którzy muszą wspólnie
koordynować swoje działania. To są wszystkie główne bariery dla postępu, który jest ograniczony
do opracowywania i uzgadniania minimalnych standardów i marketingu alternatyw dla dwóch z
czterech zastosowań w lotnictwie. Bez dalszego istotnego postępu przemysł pozostanie zależny od
ograniczeń i redukcji dostaw halonów przez przynajmniej następne 50 lat.
3.18 Nowe, cywilne statki powietrzne, z nielicznymi wyjątkami, ciągle są projektowane i
budowane z halonowymi przenośnymi gaśnicami i stałymi systemami gaśniczymi na pokładzie.
Jednak dwie alternatywy fluorowodorowe (HFC-227ea i HFC-236fa), które spełniają uzgodnione w
ramach sektora minimalne standardy są aktualnie dostępne na rynku dla przenośnych gaśnic w
kabinach i przedziałach załogi (4.2) i dla zbiorników na ścieki z toalet (4.5). Nie ma technicznych i
ekonomicznych przeszkód dla zastąpienia halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej w
zbiornikach na ścieki z toalet w nowych samolotach. Co najmniej jeden europejski producent
statków powietrznych dostarcza obecnie nowo produkowane samoloty z systemami ochrony
przeciwpożarowej w zbiornikach na ścieki z toalet zawierającymi HFC-236fa. Pewne dodatkowe
koszty pojawiłyby się przy zastępowaniu halonowych przenośnych gaśnic w kabinach w nowo
projektowanych samolotach. Obecnie dostępne na rynku alternatywne przenośne gaśnice
zawierające te dwie substancje (HFC-227ea i HFC-236fa) są większe i cięższe niż ekwiwalentne
gaśnice halonowe i ich przyjęcie prawdopodobnie wymagałoby dodatkowego szkolenia załogi
kabinowej. Jednakże, podczas gdy są one rozważane przez Komisję jako osiągalna opcja dla tego
zastosowania, to w sytuacji, gdy brak jakichkolwiek wystąpień linii lotniczych lub producentów
statków powietrznych o ich certyfikację, nie zostały one jeszcze ocenione i certyfikowane zgodnie z
wymaganym poziomem bezpieczeństwa dla jakiegokolwiek typu samolotu. Przy braku prawnych
zachęt, ta sytuacja (jak w „Paragrafie 22”)” prawdopodobnie nie zmieni się. Przedstawiciele
przemysłu lotniczego wyrażają swoje zastrzeżenia, że dodatkowy ciężar gaśnic jest nie do
zaakceptowania. Komisja nie przychyla się do opinii, że dodatkowy ciężar miałaby znaczenie, a
inne bardziej skuteczne środki gaśnicze mogą również stać się dobrymi alternatywami, jeśli zostaną
poddane testom na spełnienie minimalnych standardów działania.
3.19 Proporcjonalnie do poziomu trudności technicznych i przy braku ram odpowiedniej polityki
postęp w identyfikacji odpowiednich alternatyw dla stałych halonowych systemów ochrony
gaśniczych chroniących gondole silnikowe i pomocnicze pokładowe zespoły energetyczne (4.3) w
nowych statkach powietrznych jest względnie powolny. Minimalne standardy działania dla
halonowych systemów chroniących gondole silnikowe i pomocnicze pokładowe zespoły
energetyczne zostały opracowane, co jest użyteczne z punktu widzenia międzynarodowego
porozumienia, ale są one na etapie przeglądu z zamiarem uczynienia ich możliwymi do
zastosowania w technologiach alternatywnych „not in kind” (czyli innych, niż wykorzystujące
substancje halono-podobne) takich, jak aerozole, generatory gazów obojętnych i proszki. Prace
badawczo-rozwojowe są więc kontynuowane. Jednakże jest kilka obiecujących substancjiStrona 14 z 47

kanydatów dla tego zastosowania i można sądzić, że jedna lub więcej alternatyw dla stałych
halonowych systemów gaśniczych chroniących gondole silnikowe i pomocnicze pokładowe zespoły
energetyczne zostanie zademonstrowana w ciągu jednego roku do dwóch lat. Jeden z europejskich
producentów statków powietrznych zapowiedział, że zamierza zainstalować w gondolach
silnikowych w następnym typie tego samolotu alternatywny środek gaśniczy, który jest aktualnie w
trakcie opracowywania. Ten alternatywny środek gaśniczy przeszedł pozytywnie każdy z testów
MPS i rozwój tej technologii jest w toku.
3.20 Identyfikacja i rozwój alternatywnych środków gaśniczych lub technologii ochrony
przeciwpożarowej dla ładowni na statkach powietrznych (4.1) pokazały, że to zastosowanie jest
trudniejsze niż pozostałe. Przeprowadzono serie testów w celu symulacji różnych rodzajów
potencjalnych pożarów (w tym spowodowanych przez palne ciecze i ciała stałe, powstałych w
wyniku eksplozji pojemników aerozolowych, czy gdzieś głęboko tlącego się ognia), które trzeba
stłumić (chociaż niekoniecznie zgasić) na dłuższy okres czasu, czyli nawet na kilka godzin. Jednak
na razie nie osiągnięto porozumienia na podstawie jakich testów należy stworzyć minimalne
wymagane standardy działania. Żadna alternatywna substancja i technologia nie sprawdziła się tak
dobrze jak halon-1301 we wszystkich testach. Jedna alternatywa działająca w oparciu o mgłę
wodną spełnia wymagania we wszystkich testach oprócz jednego (dotyczącego eksplodujących
pojemników areozolowych), ale system ochrony przeciwpożarowej oparty na tym rozwiązaniu
miałby znacząco większy ciężar. W konsekwencji tego niezbędne jest międzynarodowe
porozumienie dotyczące finalnej postaci minimalnych standardów działania i przyszłe prace
badaczo-rozwojowe w zakresie potencjalnych alternatyw dla zastosowania w ładowniach statków
powietrznych. Aktualnie alternatywy nie są więc dostępne dla nowych typów statków
powietrznych. Jednak w ubiegłych latach podejmowano niewielkie wysiłki w celu znalezienia
rozwiązania tego problemu i jest mało prawdopodobne, że ta sytuacja ulegnie zmianie bez zachęt w
postaci regulacji prawnych.
3.21 Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przygotowuje się do wydania
nakazu zastępowania halonów w toaletach, przenośnych gaśnicach, gondolach silników i
pomocniczych pokładowych zespołach energetycznych na nowych statkach powietrznych
poddanych certyfikacji typu, co ma nastąpić „w ciągu roku 2011”, zgodnie z Rezolucją
Zgromadzenia ICAO A-3618 z 2007 r. Rezolucja zawiera wymóg wdrażania alternatyw w nowo
produkowanych samolotach dla zastosowań w toaletach i przenośnych gaśnicach „odpowiednio w
ciągu roku 2011 i 2014”. Sekretariat ICAO koordynował spotkanie, które odbyło się na początku
grudnia 2009 r. i dotyczyło przeglądu i harmonogramu wdrażania Rezolucji ICAO A-36 poprzez
wprowadzenie zmian do Załączników do Standardów i Rekomendowanych Praktyk ICAO (SARP).
Podczas spotkania stwierdzono, że Rezolucja nie powinna ulec znaczącym zmianom i
harmonogramy powinny pozostać generalnie bez zmian. Jednakże z powodu opóźnień w zajęciu się
tą sprawą wdrożenie Rezolucji w nowych statkach powietrznych poddanych certyfikacji, poprzez
zmiany w Załączniku 8, nie będzie możliwe do końca grudnia 2014 r. z powodu trzyletniego
okresu przejściowego dla tego Załącznika wymaganego w Konwencji z Chicago. Dlatego to
opóźnienie będzie odzwierciedlone w znianie „harmonogramu 2011” dla przenośnych gaśnic i
przedziałów silnikowych na „harmonogram 2014”. Po spotkaniu, przemysł lotniczy,
reprezentowany przez Międzynarodowa Rada Koordynująca Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego
(ICCAIA) stwierdziła, że może zaakceptować nakaz zastąpienia halonowych przenośnych gasnic
we wszystkich nowo produkowanych statkach powietrznych od 2016 r., argumentując, że
dodatkowe dwa lata pozwolą rozwinąć i wprowadzić środki gaśnicze oparte na 2bromotrifluoropropenie, dla którego wstępne testy wykazały większą skuteczność od alternatyw
opartych na HFC. Jest prawdopodobne, że ta propozycja zostanie zaakceptowana i Sekretariat
ICAO poprawi Załącznik 6 Konwencji z Chicago, aby nakazać zastąpienie halonu w toaletach
18

Rezolucja ICAO A36-12 znajduje się: http://www.icao.int/icao/en/assembl/a36/docs/A36_res_prov_en.pdf.
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nowo produkowanych statków powietrznych19 do listopada 2011 i w przenośnych gaśnicach w
nowo produkowanych statkach powietrznych do listopada 2016.
3.22 Koncepcja „dat granicznych” w projekcie nowego Załącznika VI odzwierciedla
skoncentrowanie się Rezolucji ICAO na nowych statkach powietrznych poddanych certyfikacji
typu, ale brak w Załączniku VI wymagań w odniesieniu do nowo produkowanych statków
powietrznych. Rezolucja ICAO nie odnosi się do zastosowań w ładowniach, chociaż wniosek z ww.
spotkania w grudniu 2009 r. był taki, że ICAO powinna dokonać oszacowania potencjalnych
możliwości zastąpienia halonów również dla tego zastosowania. Intencją Komisji było
ujednolicenie, tam, gdzie to właściwe, „dat granicznych” w nowym Załączniku VI z
harmonogramem zastępowania halonów zawartym w Rezolucji ICAO. Komisja wierzy, że
wdrażanie alternatyw przez producentów statków powietrznych zgodnie harmonogramem
zawartym w Rezolucji ICAO jest osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i
zaakceptowała rok 2014 jako datę graniczną dla zastosowań halonu w przenośnych gaśnicach i w
silnikach, aby jak najbardziej dopasować do siebie przepisy ICAO i przepisy UE.
3.23 Projekt nowego Załącznika VI zawiera „datę graniczną”, która wymaga wdrożenia
alternatywnych środków gaśniczych lub technologii ochrony przeciwpożarowej w ładowniach w
nowych statkach powietrznych przedstawionych do certyfikacji typu po 2018 r. Komisja rozważa
to jako konieczne w celu zachęcenia do prac badawczych i rozwojowych dla tego ważnego
zastosowania. Postęp w tym zakresie będzie uważnie monitorowany, a data poddawana
przeglądowi.
3.24 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA) odpowiedzialna za regulacje
prawne dotyczące cywilnego przemysłu lotniczego i certyfikację statków powietrznych
użytkowanych przez europejskie linie lotnicze20 wspiera w zasadniczych kwestiach projekt nowego
Załącznika VI w oparciu o Rezolucję ICAO i dodatkową „datę graniczną” dla zastosowań w
ładowniach w nowo budowanych statkach powietrznych pod warunkiem, że alternatywne
substancje i technologie będą w stanie zapewnić taki sam (lub lepszy) poziom bezpieczeństwa, oraz
że „daty graniczne” będą poddawane przeglądowi mającemu na celu uwzględnienie postępu w
rozwijaniu i wdrażaniu alternatyw.
3.25 Istnieją pewne doniesienia, że niektóre linie lotnicze zastępują halonowe systemy ochrony
przeciwpożarowej w zbiornikach ścieków z toalet na istniejących cywilnych statkach powietrznych
fluorowęglowodorami (HFC-236fa i HFC-227ea), podczas rutynowych przeglądów. Szersze
wdrożenie alternatywnych systemów ochrony przeciwpożarowej w zbiornikach na ścieki z toalet w
oparciu o te substancje pokazuje brak znaczących barier w ich stosowaniu, ponieważ koszty,
działanie, ciężar i objętość są porównywalne do systemów halonowych. Zastąpienie halonów w
zbiornikach na ścieki z toalet w istniejących statkach powietrznych jest zatem rozważane jako
osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jeśli przewidziany zostanie
odpowiedni okres czasu na zakończenie niezbędnych certyfikacji i wdrożenie procesu zastępowania
halonów jako elementu rutynowych przeglądów.

19

Statki powierzne produkowane zgodnie z istniejacymi typami certyfikatów.
Rozporządzenie i Aneks VI mogą mieć zastosowanie dostatkow powietrznych, które są:
(a) zarejestrowane w UE lub
(b) zarejestrowane w kraju trzecim i używane przez operatora, nad którym Państwo Członkowskie zapewnia
nadzór w zgodzie z Art. 4 rozporządzenia (WE) Nr 216/2008
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0049:EN:PDF
20

Aneks VI będzie w szczególności mieć zastosowanie do samolotów wyprodukowanych dla linii lotniczych Państw
Członkowskich i których operatorami są linie lotnicze Państw Członkowskich, ale nie będzie się stosował do
większości samolotów, których operatorami są nieeuropejskie linie lotnicze latające do i z Państw Członkowskich.
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3.26 Nie raportowano do tej pory o przypadkach retrofittingu przenośnych gaśnic halonowych na
istniejących cywilnych statkach powietrznych. Dostępne na rynku przenośne gaśnice zawierające
substancje HFC są cięższe i większe w porównaniu z gaśnicami halonowymi. Ich wdrożenie na
istniejących statkach powietrznych prawdopodobnie wymagałoby modyfikacji obejm lub, w
niektórych przypadkach, lokalizacji. Jednakże te działania nie są rozważane jako przeszkody nie do
pokonania i zastąpienie przenośnych gaśnic halonowych na istniejących statkach powietrznych jest
rozważane jako osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jeśli przewidziany
zostanie odpowiedni okres czasu na zakończenie niezbędnych certyfikacji i wdrożenie procesu
zastępowania halonów jako elementu rutynowych przeglądów. Ponadto, inne alternatywy, jeszcze
nie komercyjne, są obiecujące i, jeśli okażą się odpowiednie, mogą zredukować jakiekolwiek
problemy dotyczące ograniczonej przestrzeni w miejscach, gdzie miałyby być stosowane
rozwiązania alternatywne oraz zwiększonego ciężaru i wzrostu kosztów w przypadku zastosowania
alternatyw.
3.27 Uważa się, że retrofitting halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej, znajdujących
się w gondolach silnikowych i ładowniach na istniejących cywilnych statkach powietrznych, albo
tych będących w trakcie produkcji, lub produkowanych w przyszłości zgodnie z istniejącymi
certyfikatami typu, nie jest jeszcze osiągalny. Tak jest, ponieważ nie ma na rynku dostępnych
alternatywnych substancji lub technologii, dla których zostałoby już udowodnione, że spełnią
wszystkie wymagania stawiane obecnym typom statków powietrznych. Ograniczenia związane z
przestrzenią, ciężarem, działaniem, toksycznością i właściwościami fizycznymi obecnych
alternatywnych środków gaśniczych, inne ograniczenia inżynierskie oraz brak zgody producenta i
organu regulującego – wszystko to uniemożliwia ich wdrażanie. Bez dalszego rozwoju
alternatywnych substancji i technologii, stosowanie halonu w systemach ochrony przeciwpożarowej
w lotnictwie cywilnym do tych celów może być konieczne do końca życia danego statku
powietrznego.
3.28 Główni producenci statków powietrznych oraz firmy produkujące lotnicze zabezpieczenia
przeciwpożarowe prowadzą prace badawczo-rozwojowe w poszukiwaniu lepszych alternatywnych
środków gaśniczych i technologii zabezpieczeń przeciwpożarowych, w niektórych przypadkach
poddają je testom organów regulacyjnych21. Te prace mogą dostarczyć dodatkowych opcji w
niedlugim czasie.
3.29 ICAO uznając, że dużo więcej powinno być zrobione w sprawie zamienników dla halonów
w lotnictwie cywilnym i w Rezolucji A36-12, wspomnianej powyżej, ponagla kraje, będące jej
członkami, aby doradzały producentom statków powietrznych, liniom lotniczym, dostawcom
chemikaliów i firmom produkującym zabezpieczenia przeciwpożarowe szybsze wejście naprzeciw
wdrażaniu zamienników halonu w przenośnych gaśnicach, toaletach, gondolach silników i
pomocniczych pokładowych zespołach energetycznych. Z jednej strony, nie ma międzynarodowej
inicjatywy ani podjętej przez ICAO, ani żadnej innej wyraźnie nakazującej zastąpienie halonów w
istniejącej flocie statków powietrznych. Z drugiej strony EASA generalnie popiera daty końcowe
ustanowione w projekcie nowego Załącznika VI, pod warunkiem, że alternatywne substancje i
technologie utrzymujące bezpieczeństwo na tym samym (lub lepszym) poziomie mogą być
wdrożone na czas oraz wynikającym stąd dodatkowym warunkiem, że daty końcowe będą
poddawane przeglądowi, aby brać pod uwagę postęp techniczny.

21

Ostatnie inicjatywy i status wspólnych prac nad alternatywami raportowanych przez Federalną Administrację
Lotnictwa (Federal Aviation Administration) można znaleść na stronie: http://www.fire.tc.faa.gov/systems.asp.
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Obiekty w sektorze naftowym, gazowym i petrochemicznym (kategoria 5)
3.30 Halonowe systemy gaśnicze i zobojętniające (wytwarzające atmosferę ochronną) były
powszechnie stosowane w obiektach w sektorze naftowym, gazowym i petrochemicznym do
ochrony przestrzeni „zwykle zajmowanych przez ludzi ” oraz „zwykle niezajmowanych przez
ludzi”, gdzie istniało ryzyko pożaru lub wybuchu w skutek uwolnienia łatwopalnych gazowych lub
ciekłych węglowodorów. Oba typy systemów ochrony przeciwpożarowej są krytyczne dla
bezpieczeństwa i odpowiedni czas musi być zapewniony do ich zastępowania. Przemysł dokonał
znacznych postępów w zastępowaniu halonów tak, że stosowane i znajdujące się jeszcze w
systemach ochrony przeciwpożarowej ilości halonu są relatywnie małe.
3.31 Zamienniki są dostępne dla zastosowań krytycznych w nowych obiektach, które nie są już
projektowane i budowane z halonowymi systemami ochrony przeciwpożarowej. Przemysł w
większości państw członkowskich wymienił, albo wymienia halony w wielu zastosowaniach
przeciwpożarowych w istniejących obiektach. Uważa się, że zastąpienie wszystkich istniejących
jeszcze halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej jest osiągalne, jeśli zostanie zapewniony
odpowiedni czas do zakończenia prac związanych z zamianą. Jednakże, w pewnej liczbie
przypadków, zamiana obydwóch systemów, czyli gaśniczych i zobojętniających (wytwarzających
atmosferę ochronną) w istniejących obiektach nie jest osiągalna z ekonomicznego punktu widzenia,
w szczególności dla pewnej liczby pozostających jeszcze w użytkowaniu) systemów ochrony
przeciwpożarowej, które są na końcu ich ekonomicznego czasu życia. Halonowe systemy ochrony
przeciwpożarowej mogą, więc być nadal potrzebne aż do końca życia tych obiektów.
Statki towarowe (kategoria 6)
3.32 Historycznie, halonowe systemy gaśnicze chroniły przestrzenie maszynowni i przedziały
silnikowe statków pasażerskich i towarowych oraz w dużo mniejszym zakresie zobojętniające
systemy ochrony przeciwpożarowej chroniły określone przedziały statków, które przewoziły
łatwopalne ciecze, gazy i materiały pyliste (6.1). Stosowanie zobojętniających systemów ochrony
przeciwpożarowej na statkach towarowych jest teraz najprawdopodobniej rzadko spotykane. Te,
które zabezpieczają przestrzeń zwykle zajmowaną przez ludzi, jak jest opisane w obecnym
Załączniku VI, będą jeszcze rzadsze i mogą już nie istnieć. Komisja i wiele państw członkowskich
są zdania, że systemy ochrony przeciwpożarowej w przestrzeni maszynowni i przegrodach
silnikowych statków towarowych nie są zastosowaniami krytycznymi, ale pewna liczba państw
członkowskich mylnie zinterpretowała opis Załącznika VI włączając takie systemy ochrony
przeciwpożarowej jako objęte tym Załącznikiem. Wskutek tego, jest pewna ilość halonu
znajdującego się w systemach ochrony przeciwpożarowej zamontowanych w przestrzeni
maszynowni i silnika statków towarowych zarejestrowanych w pewnej liczbie Państw
Członkowskich. Takie systemy ochrony przeciwpożarowej powinny być zdemontowane do końca
roku 2003 i w szeregu przypadkach, gdzie systemy ochrony przeciwpożarowej znajdujące się w
przedziale silnikowym nie zostały jeszcze wymienione zostało wszczęte postępowanie wobec
naruszenia przepisów.
3.33 Nie-halonowe środki gaśnicze i technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych są dostępne
dla wszystkich nowych statków towarowych zarówno tam, gdzie chodzi o zobojętnienie
przestrzeni, jak i tam gdzie chodzi o ugaszenie pożaru. Dla zastosowań, w których halon jest
stosowany do zobojętniania przestrzeni, są obecnie w sposób rutynowy adaptowane alternatywne
technologie, które minimalizują możliwość powstania atmosfery wybuchowej. Dla zastosowań
gaśniczych najczęściej stosowana alternatywa to dwutlenek węgla, ale także bywają instalowane
substancje HFC, takie jak HFC-227ea, oraz systemy mgły wodnej. Nowe statki towarowe nie są
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projektowane i budowane z halonem jako środkiem gaśniczym, ponieważ przepisy Konwencji22
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) SOLAS zabraniają stosowania halonowych
systemów gaśniczych na nowych statkach od października 1994 r.
3.34 Większość państw członkowskich zastąpiła wszystkie systemy ochrony przeciwpożarowej
na istniejących statkach. Uważa się, że zamiana albo zastąpienie każdych jeszcze istniejących
systemów ochrony przeciwpożarowej jest osiągalne i - ponieważ to zastosowanie nie jest
zastosowaniem krytycznym, zamiana powinna zostać zakończona przy najbliższej okazji, w celu
zapewnienia zgodności z przepisami. Retrofitting jeszcze istniejących zobojętniających systemów
ochrony przeciwpożarowej jest najprawdopodobniej większym wyzwaniem i może nie zawsze być
osiągalny ze względu na ograniczenia odnoszące się do przestrzeni, działania i bezpieczeństwa
dostępnych alternatyw oraz od tego, czy dokonywanie zamiany tych starych statków jest osiągalne
z ekonomicznego punktu widzenia. Halonowe zobojętniające systemy ochrony przeciwpożarowej
mogą być niezbędnie do końca życia tych statków.
Lądowe obiekty dowodzenia i łączności (kategoria 7)
3.35 Centra dowodzenia i łączności zarządzane przez wojsko, organy cywilne oraz firmy
komunikacyjne, które zostały uznane jako istotne dla bezpieczeństwa narodowego przez państwa
członkowskie, często były wyposażone w przenośne gaśnice oraz stałe systemy gaśnicze.
Zastosowania, które jeszcze istnieją mogą być opisane jako:
Gaśnice przenośne chroniące przestrzenie zwykle zajmowane przez ludzi (7.1);
Stałe systemy gaśnicze chroniące przestrzenie zwykle zajmowane przez ludzi (7.2);
Stałe systemy gaśnicze chroniące przestrzenie zwykle niezajmowane przez ludzi (7.3).
3.36 Niektóre państwa członkowskie zaraportowały, że gaśnice przenośne w niektórych
obiektach wyposażonych w komputery są zgodne z tym opisem. Komisja się z tym nie zgadza.
Zastosowania halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej w tej kategorii sięgają od ochrony
pracowni komputerowych w centrach dowodzenia do ochrony szaf elektronicznych w wieżach
radiokomunikacyjnych. W żadnym z tych zastosowań nie mamy do czynienia z zobojętniającymi
systemami ochrony przeciwpożarowej i ponadto pomimo tego, że chronione przestrzenie mogą być
zajęte w określonym czasie to nie są one przestrzeniami zwykle zajmowanymi przez ludzi. Dlatego
można wykazać, że większość z jeszcze istniejących zastosowań halonu w tych obiektach nie
pasuje dokładnie do obecnego opisu odpowiednich zastosowań krytycznych w Załączniku VI.
Pomiędzy państwami członkowskimi była istotna różnica w dokładności, z jaką to wyrażenie
[przestrzeń zwykle zajmowana przez ludzi, przyp. tłum.] było interpretowane.
3.37 Istnieją już dostępne zamienniki, które sprostają potrzebom zabezpieczeń
przeciwpożarowych w nowych obiektach dowodzenia oraz łączności. Komisja nie jest
poinformowana o żadnych nowych obiektach, które byłyby projektowane lub budowane z
systemami ochrony przeciwpożarowej opartymi na halonach. Wiele państw członkowskich
zastąpiło gaśnice halonowe i systemy ochrony przeciwpożarowej w powyższych zastosowaniach w
istniejących obiektach, ale znaczne ilości halonów ciągle znajdują się w zastosowaniach, które są
teraz rozważane jako osiągalne do zamiany, jeśli zostanie zapewniony odpowiedni na dokonanie tej
czynności czas. Skala wyzwania sięga od gaśnic (7.3), gdzie istnieją minimalne przeszkody dla
22

Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia Na Morzu (SOLAS), “Systemy przeciwpożarowe stosujące g
Halon 1211, 1301 i 2402 oraz perfluorowęglowodory są zabronione”, Przepis 10, Paragraf 4.1.3, Rozdział II-2
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zastępowania halonów, do stałych systemów gaśniczych w pomieszczeniach zajmowanych przez
ludzi (7.1), gdzie mogą zaistnieć ważne bariery ekonomiczne.
3.38 Zwykle nie ma różnic w osiągalności zamiany między obiektami cywilnymi i zarządzanymi
przez wojsko, stąd projekt nowego Załącznika VI nie wprowadza rozróżnienia między nimi.
Jednakże, zamiana niektórych stałych systemów gaśniczych znajdujących się w podziemnych
wojskowych centrach dowodzenia może być potencjalnie trudna i kosztowna. Mogą być przypadki,
gdzie dotrzymanie dat końcowych wyznaczonych w projekcie nowego Załącznika VI może być
problematyczne. Ponadto, przynajmniej jedno państwo członkowskie zaraportowało, że posiada
znaczna ilość wojskowych centrów dowodzenia chronionych przez halonowe systemy ochrony
przeciwpożarowej, dla których program zamiany nie był planowany do ukończenia przed 2025 r.
Lotniska i porty lotnicze (kategoria 8)
3.39 Niektóre wojskowe oraz cywilne lotniska i porty lotnicze są wyposażone w przenośne
gaśnice z halonem 1211 (dotyczy to także gaśnic zamontowanych w pojazdach i gaśnic na kołkach)
do gaszenia pożarów powstałych w wyniku katastrofy statku powietrznego albo w statku
powietrznym poddawanym konserwacji bądź przygotowywanym do lotu. Te zastosowania mogą
być opisane jako:
Zastosowania w pojazdach ratunkowych (8.1); oraz
Gaśnice przenośne chroniące hangary oraz warsztaty konserwacyjne (8.2).
3.40 Nowe pojazdy ratunkowe (8.1) i przenośne gaśnice (także znane jako gaśnice obszaru gdzie
lądują i startują samoloty, szczególnie na lotniskach wojskowych) (8.2), są dostępne z
odpowiednimi alternatywnymi środkami gaśniczymi. Halony nie są teraz niezbędne w tych
zastosowaniach, pomimo tego, że jest co najmniej jeden nowy przypadek nabycia w ostatnim
okresie nowych pojazdów ratunkowych z halonem przez lotnisko cywilne. W większości państw
członkowskich w zamiennym sprzęcie wykorzystuje się dwutlenek węgla oraz piany lub proszki
gaśnicze.
3.41 Zamiana istniejących pojazdów ratunkowych wyposażonych w halon jako środek gaśniczy
może spowodować w niektórych przypadkach dodatkowe koszty, ale jest uważana za osiągalną do
wdrożenia, jeśli zostanie przewidziany na to odpowiedni okres czasu.
3.42 Zastępowanie gaśnic wykorzystywanych na lotniskach wojskowych w obszarze, gdzie
lądują i startują samoloty jest uważana jako problematyczne w pewnej liczbie państw
członkowskich. Niektóre samoloty wojskowe biorące udział w walce wyposażone w silnik z
dopalaczem są przy starcie podatne na błyskawiczny zapłon par palnej cieczy, które zebrały się w
gondolach silnikowych. Wojskowe przepisy, wymagają by takie pożary były szybko gaszone, tak
aby samolot mógł kontynuować start i misję. Certyfikacja odpowiednich zamienników przez
producentów statków powietrznych, w szczególności, gdy producent jest z poza UE, jest
wymieniana jako istotna bariera postępu. Uważa się jednak, że zamienne czyste środki gaśnicze są
dostępne i sprostają wymogom, jeśli zostanie przewidziany odpowiedni okres czasu na
potwierdzenie ich odpowiedniości oraz uzyskanie potrzebnej zgody organów zatwierdzających
projekty.
Siłownie jądrowe i jądrowe obiekty badawcze (kategoria 9)
3.43 Większość gaśnic halonowych uważanych przez pewną liczbę państw członkowskich za
krytyczne zgodnie z obecna definicją „do zobojętniania przestrzeni, w których może istnieć ryzyko
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rozprzestrzenienia się skażenia radioaktywnego”, odnoszą się do standardowych halonowych
systemów ochrony przeciwpożarowej chroniących pomieszczenia kontrolne i pracownie
komputerowe siłowni jadrowych. Występują też niekiedy przypadki reaktorów badawczych, które
posiadają halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach kontrolnych i
przestrzeni reaktora. Żaden z tych systemów ochrony przeciwpożarowej nie ma charakteru
zobojetniającego systemu ochrony przeciwpożarowej. Dlatego został zaproponowany poprawiony
zapis:
Systemy ochrony przeciwpożarowej chroniące przestrzeń, gdzie potrzebne jest
zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem skażenia radioaktywnego (9.1).
3.44 Zamienne środki gaśnicze są dostępne dla wszystkich nowych obiektów jądrowych i
Komisja nie ma informacji o gaśnicach halonowych instalowanych z przeznaczeniem do tych
zastosowań. Większość istniejących tam halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej zostało
zamienione, albo jest w trakcie zamiany na fluorowęglowodorowe środki gaśnicze lub gazy
obojętne. Uważa się, że zamiana tych pozostałych jeszcze systemów ochrony przeciwpożarowej
jest osiągalna pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego okresu czasu potrzebnego do
ukończenia prac będących elementem procedur konserwacyjnych oraz jeśli zostanie wzięty pod
uwagę stopień ważności halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej dla bezpieczeństwa
danych obiektów.
Tunel pod Kanałem La Manche (kategoria 10)
3.45 Halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej chronią niektóre obiekty techniczne w
obrębie tunelu pod Kanałem La Manche oraz lokomotywy i wagony składów towarowych i
pociągów pasażerskich przejeżdzających tunelem pod Kanałem La Manche. Dlatego te systemy
ochrony przeciwpożarowej mogą być opisane jako:
Systemy ochrony przeciwpożarowej do ochrony obiektów technicznych tunelu pod kanałem
La Manche (10.1) oraz (10.2).
Systemy ochrony przeciwpożarowej do ochrony lokomotyw i wagonów składów pociagów
w tunelu pod Kanałem La Manche
Wszystkie inne systemy ochrony przeciwpożarowej i przenośne gaśnice, które były instalowane w
obiektach i taborach kolejowych związanych z tunelem pod Kanałem La Manche zostały zastąpione
przez zainteresowane firmy. Halony nie są już dłużej potrzebne w nowych pociągach i nowych
obiektach technicznych oraz żadne nowe halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej nie są
objęte procedurą zakupów.
3.46 Zastępowanie halonowych systemów ochrony przeciwpożarowej chroniących obiekty
techniczne w obrębie tunelu pod kanałem La Manche, wiele z nich znajduje się pod ziemią, jest
uważane za osiągalne, jeśli zostanie zapewniony odpowiedni okres czasu. Gaśnice z gazem
obojętnym i fluorowęglowodorem mogą być w większości przypadków właściwymi rozwiązaniami
alternatywnymi. Odpowiednie rozwiązania alternatywne nie zostały natomiast jeszcze znalezione
dla zastosowań halonów w istniejących lokomotywach i wagonach składów pociągów, ze względu
na ograniczenia odnoszące się do przestrzeni, działania i właściwości fizycznych potencjalnych
zamienników. Dlatego dalsze badania i dodatkowy odpowiedni czas są potrzebne do
zidentyfikowania zamiennika i przeprowadzania zastępowania.
Inne zastosowania (kategoria 11)
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3.47 Inne zastosowania krytyczne halonu zaraportowane przez państwa członkowskie mogą być
opisane następująco:
Do wstępnej akcji gaśniczej podjętej przez straż pożarną, w przypadkach o kluczowym
znaczeniu dla bezpieczeństwa osób (11.1) oraz
Gaśnice przenośne do stosowania do ochrony osób przez służby wojskowe i policyjne
(11.2).
3.48 Pomiędzy państwami członkowskimi była istotna różnica w dokładności z jaką była
interpretowana obecna definicja „w gaśnicach niezbędnych dla bezpieczeństwa osobistego
stosowanych przez straż pożarną w początkowej fazie gaszenia pożarów”. Większość z
raportowanych zastosowań zgodnie z tą definicją wiąże się z zastosowaniami na lotniskach i
portach lotniczych (8.1) i (8.2) jak opisano powyżej. Jednak w niektórych państwach
członkowskich gaśnice są wciąż wykorzystywane w zastosowaniach, które przez Komisję i wiele
innych państw członkowskich nie są już dłużej uważane za zastosowania krytyczne. Przykładem
jest zastosowanie przenośnych gaśnic halonowych do gaszenia pożarów na pit-stopach podczas
wyścigów samochodowych. Zostało zaproponowane, aby te zastosowania w obecnym Załączniku
VI pozostały jako (11.1) przez ograniczony przedział czasu, potrzebny do zastąpienia w
odpowiednim okresie czasu halonowych gaśnic w tych rozmaitych zastosowaniach w
zainteresowanych państwach członkowskich.
3.49 Niektórzy policjanci i pracownicy ochrony w pewnej liczbie państw członkowskich noszą
przymocowane do paska przenośne gaśnice z halonem 1211 do ochrony osób w przypadkach, w
których mogą być one narażone na atak z użyciem rzucanych pojemników z cieczami palnymi
takich jak „koktajle Mołotowa” (11.2). Jedno państwo członkowskie zaraportowało, że jego władze
policyjne nie były jeszcze zdolne do zidentyfikowania odpowiednich zamienników do tych
zastosowań. Jednak alternatywy takie, jak gaśnice pianowe, proszkowe, czy fluorowodorowe,
pomimo tego, że nie posiadają idealnych kombinacji właściwości, mogą być uznane za
odpowiednie rozwiązanie i mogą być wprowadzone relatywnie szybko po odpowiednim
przeszkoleniu personelu.

4

Wnioski płynące z przeglądu obecnego Załącznika VI

4.1

Przegląd wykazał, że:
(a)
Pomiędzy państwami członkowskimi była istotna różnica w interpretacji, które
zastosowania halonu stanowią zastosowania krytyczne wymienione w obecnym Załączniku i
istniała również znaczna różnica w szybkości postępu we wdrożeniu alternatywnych
substancji i technologii;
(b)
Z kilkoma wyjątkami, w nowo-projektowanym sprzęcie i w nowych obiektach
zastosowanie halonów nie jest już niezbędne w celu zapewnienia właściwej ochrony
przeciwpożarowej, a zamienniki mogą być już wdrażane w rutynowy sposób. Jednak
gaśnice halonowe i halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej wciąż są niezbędne w
niektórych rodzajach sprzętu, którego produkcja według istniejących projektów jest lub
będzie kontynuowana.
(c)
W szeregu istniejących rodzajach sprzętu i obiektów, halonowe gaśnice i systemy
ochrony przeciwpożarowej w zastosowaniach krytycznych zostały już wymienione albo są
w trakcie procesu zamiany lub zastępowania przez alternatywne substancje lub technologie.
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(d)
W niektórych przypadkach, odnoszących się zarówno do nowego, jak i istniejącego
sprzętu i nowych i istniejących obiektów w niektórych zastosowaniach krytycznych halony
nie są zamieniane nawet pomimo tego, że jest to teraz uważane za osiągalne z
technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
(e)
W niektórych istniejących rodzajach sprzętu zastępowanie albo zamiana halonów w
niektórych zastosowaniach krytycznych pozostaje szczególnym wyzwaniem i uważana jest
jeszcze za nie osiągalną z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia; oraz
(f)
Z powodu braku jasnego harmonogramu zamiany lub zastępowania halonowych
gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej postęp w rozwoju i wdrażaniu alternatywnych
substancji i technologii traci impet.
4.2
Dlatego intencją [Komisji Europejskiej, przyp. tłum.] jest to, aby nowy Załącznik VI:
opisywał zastosowania krytyczne w bardziej szczegółowy sposób niż wcześniej, a także aby
wprowadził on obowiązujący jak najszybciej zakaz stosowania halonowych gaśnic i systemów
ochrony przeciwpożarowej w nowym sprzęcie i nowych obiektach przez wyznaczenie
odpowiednich dat granicznych oraz obowiązujący dopiero od późniejszego terminu zakaz
wykorzystywania halonowych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich
rodzajach sprzętu i obiektów przez wyznaczenie odpowiednich dat końcowych.

Projekt nowego Załącznika VI
4.3
Biorąc pod uwagę czynniki przedstawione w zarysie w niniejszym dokumencie, w
szczególności postęp [we wdrażaniu zamienników halonów, przyp. tłum.], jaki został dokonany w
państwach członkowskich do chwili obecnej oraz to, czy wdrożenie zmieników dla środków
gaśniczych i technologii zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osiągalne z technologicznego i
ekonomicznego punktu widzenia Komisja i państwa członkowskie proponują zamianę istniejącego
Załącznika VI do Rozporządzenia projektem nowego Załącznika VI dołączonego w Załączniku A.
4.4
Przegląd planu wycofywania halonów dla wszystkich zastosowań zgodnie z projektem
nowego Załącznika VI jest przedstawiony z Załączniku F.

Definicja „daty granicznej", „daty końcowej", „nowego sprzętu” oraz „nowego
obiektu"
4.5
W projekcie nowego Załącznika VI data graniczna dla każdego zastosowania krytycznego to
termin po upływie, którego nie wolno stosować halonów w nowym sprzecie i nowych obiektach w
ramach danego zastosowania. W tym kontekście znaczenie pojęcia „nowy sprzęt” nie musi być
koniecznie określone przez datę produkcji danej jednostki sprzętu, datę zrealizowania zakupu, czy
datę rozpoczęcia jej użytkowania, ani przez datę, w której budowa danego obiektu została
ukończona, ale powinno odzwierciedlać konkretny etap procesu dokonywania zakupu [sprzętu,
przyp. tłum] albo projektowania obiektu, w którym struktura i właściwości chronionej przestrzeni
są już jednoznacznie ustalone. To jest zwłaszcza ważne dla sprzętu o złożonej strukturze
wymagającego długotrwałego opracowywania, marketingu albo długich okresów dostawy, w
szczególności w wojskowym i cywilnym sektorze lotniczym. Ponadto właściwa w danym
przypadku definicja daty granicznej będzie różnić się dla rożnych typów sprzętu lub obiektów oraz
różnych procedur dokonywania zakupu.
4.6
W związku z tym Komisja zaproponowała, że nowy sprzęt to sprzęt dla którego, do daty
granicznej, nie miało miejsce żadne z następujących zdarzeń:
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(a)

podpisanie kontraktu na dostawę lub zaprojektowanie danego sprzętu;

(b)

złożenie wniosku o homologację typu lub certyfikat typu we właściwym organie
regulacyjnym.

Podobnie nowy obiekt to obiekt, w przypadku którego do daty granicznej, nie miało miejsce żadne
z następujących zdarzeń:
(a)

podpisanie kontraktu na zaprojektowanie danego obiektu;

(b)

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie regulacyjnym.

„Kontrakt na dostawę” jest kontraktem na zakup sprzętu a „kontrakt na zaprojektowanie” jest
kontraktem na zaprojektowanie lub rozwój typu sprzętu lub zaprojektowanie lub budowę obiektu.
4.7
Stąd, jeżeli kontrakt na dostawę [w odniesieniu do sprzętu, przyp. tłum.] lub
zaprojektowanie [w odniesieniu do sprzętu lub obiektu, przyp. tłum.] nabrał mocy prawnej albo
wnioskowano o homologację typu lub certyfikat typu (w odniesieniu do sprzętu) albo pozwolenie
na budowę [w odniesieniu do obiektu, przyp. tłum.] przed datą graniczną to stosowanie halonu do
danego zastosowania dotyczącego danego sprzętu lub obiektu jest uważane za zastosowanie
krytyczne aż do odpowiedniej daty końcowej. Jeżeli został zawarty kontrakt na dostawę [sprzętu,
przyp. tłum.] lub zaprojektowanie [sprzętu lub obiektu, przyp. tłum.] albo wnioskowano o
homologację typu lub certyfikat typu albo pozwolenie na budowę po dacie granicznej to stosowanie
halonu do danego zastosowania dotyczącego danego sprzętu lub obiektu nie jest uważane za
zastosowanie krytyczne. W większości przypadków dotyczących dostawy sprzętu, kontrakt na
zaprojektowanie lub złożenie wniosku na homologację typu lub certyfikat typu będzie poprzedzać
podpisanie kontraktu na produkcję. W skutek tego w jakimkolwiek typie sprzętu rozwijanym lub
projektowanym zgodnie z kontraktem na zaprojektowanie podpisanym przed datą graniczną lub
zgodnie z certyfikatem typu lub homologacją typu wnioskowanymi przed datą graniczną będzie
dozwolone umieszczenie gaśnicy halonowej lub systemu ochrony przeciwpożarowej. Data
podpisania kontraktu na dostawę takiego sprzętu nie ma wtedy znaczenia i sprzęt zaprojektowany z
halonem może być dostarczany i produkowany w jakimkolwiek okresie czasu aż do określonej dla
niego [w Załączniku VI, przyp. tłum.] daty końcowej.
4.8
Data końcowa to termin, po upływie którego nie wolno stosować halonów w istniejącym
sprzęcie lub obiekcie w ramach danego zastosowania, oraz po upływie którego systemy ochrony
przeciwpożarowej lub gaśnice zawierające halon podlegają obowiązkowemu demontażowi.
Podczas, gdy „stosowanie” jest zdefiniowane w Rozporządzeniu w sposób, który obejmuje, na
przykład, uzupełnianie środka gaśniczego, ta definicja [definicja daty końcowej, przyp. tłum.]
odzwierciedla wymagania Rozporządzenia, że zastosowanie nie-krytyczne podlegają obowiązkowi
demontażu.

Definicja przestrzeni “zwykle zajmowanych przez ludzi” i “zwykle niezajmowanych
przez ludzi”
4.9
Zastosowania krytyczne chroniące przestrzeń zwyle zajmowaną i zwykle niezajmowaną
przez ludzi są rozróżnione w przypadkach23, gdzie wdrożenie alternatyw dla systemów ochrony
23

Kiedy chroniona przestrzeń nie jest wyraźnie opisana jako „przestrzeń zwykle zajmowana przez ludzi” lub „
przestrzeń zwykle nie zajmowana przez ludzi”, zazwyczaj albo można założyć jaka ona naprawdę jest (np. dla
przedziałów załogi lub centrów dowodzenia) albo rozróżnienie ma małe znaczenie w odniesieniu do zastosowania
halonu lub jego zamiennika.
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przeciwpożarowej w przypadku przestrzeni zwykle zajmowanej przez ludzi stanowi potencjalnie
większe wyzwanie. W nowym Załączniku, za przestrzeń zwykle zajmowaną przez ludzi jest
uważana przestrzeń, w której konieczna jest stała lub bardzo częsta obecność ludzi w celu
zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu. Dla celów zastosowań wojskowych
statusem „zajmowania” przestrzeni chronionej jest sytuacja przewidziana w warunkach
prowadzenia walki. Przestrzeń chronioną, w której przebywa się sporadycznie, w szczególności w
celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i gdzie stała obecność ludzi nie jest konieczna w
celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu jest uważana za przestrzeń zwykle nie
zajmowaną przez ludzi.
4.10 Normalnie rozróżnienie między dwoma typami przestrzeni powinno być jasne. Jakkolwiek,
niektóre ainteresowane podmioty zgłosily, że nie jest jasne rozróżnienie pomiędzy przestrzenią
maszynowni zwykle zajmowaną przez ludzi a przedziałem silnikowym zwykle niezajmowanym
przez ludzi na okrętach marymarki wojennej (zastosowania 2.1 i 2.2), ponieważ terminy „przestrzeń
maszynowni” i „przedział silnikowy” są często stosowane zamiennie. W tym przypadku, w
praktyce, rozróżnienie będzie dotyczyło często wielkości okrętu, przy czym większy okręt będzie
posiadał przestrzeń maszynowni zwykle zajmowaną przez ludzi, a mniejszy - przedział silnikowy
zwykle niezajmowany przez ludzi. Wiele okrętów wojennych będzie posiadało przedziały
silnikowe zwykle niezajmowane przez ludzi, takie jak moduły wysokoprężnej lub gazowej turbiny,
w obrębie przestrzeni maszynowni zwykle zajmowanej przez ludzi, przy czym zarówno przedziały
silnikowe, jak i przestzreń maszynowni będą mieć własny niezależny halonowy stystem ochrony
przeciwpożarowej. Daty końcowe będą stosowane odpowiednio dla kazdej z tych chronionych
przestrzeni.

Racjonalne uzasadnienie zaproponowanych dat granicznych i dat końcowych dla
każdego zastosowania krytycznego
4.11 Proponowane daty graniczne w projekcie nowego Załącznika VI, po upływie których
stosowanie halonu w wymienionych zastosowaniach w nowym sprzęcie lub obiekcie nie będzie
uważane za zastosowanie krytyczne, to:
201024, (z natychmiastowym skutkiem), gdzie zamienniki są uważane za już dostępne i
halonowe gaśnice i systemy ochrony przeciwpożarowej nie są już dłużej niezbędne lub
zamienniki są stosowane bądź określone;
2011, gdzie zamienniki nie są jeszcze zawsze określone, ale są uważane za już dostępne;
2014, gdzie zamienniki nie są jeszcze określone, ale są uważane za już dostępne, przy
założeniu, że ta data zapewni odpowiedni czas na zaprojektowanie sprzętu tak, aby mógł
być do nich dostosowany; oraz
2018, gdzie zamienniki są uważane za jeszcze nie dostępne, ale które, niedługo powinny być
dostępne przy założeniu, że ta data zapewni wystarczający okres czasu potrzebny do
przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i oceny przez organy regulacyjne.
4.12 Daty graniczne odzwierciedlają obecną dostępność i osiągalność stosowania alternatywnych
substancji lub technologii i to, czy nowe halonowe systemy ochrony przeciwpożarowej są ciągle
zamawiane. Tym niemniej, nawet jeśli halonowe gaśnice lub systemy ochrony przeciwpożarowej są
dozwolone w nowym sprzęcie lub obiekcie, potencjalni właściciele lub operatorzy powinni
rozważyć potrzebę zamiany albo zastępowania halonowych gaśnic lub systemów ochrony
24

Wszystkie daty obowiązują od 31 grudnia danego roku.
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przeciwpożarowej zgodnie z datami końcowymi oraz to, że zawsze jest łatwiej zainstalować
zamienniki jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji sprzętu lub budowy i eksploatacji obiektu.
4.13 Proponowane daty końcowe dla zastosowań krytycznych, mające na celu zapewnienie
odpowiedniego okresu czasu potrzebnego do zakończenia znacznej większości programów
zastępowania lub zamiany [halonów, przyp. tłum.], gdy jest to osiągalne, oraz zmotywowanie
przyszłego rozwoju zamienników, gdy zamiana lub zastępowanie [halonów, przyp. tłum.] jest
wciąż jeszcze szczególnym wyzwaniem. W tych przypadkach, gdy zamiana nie jest jeszcze
osiągalna z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, daty końcowe mają na celu
umożliwienie kontynuacji stosowania halonu do końca czasu użytkowania większości danego
sprzętu lub obiektów. Zgodnie z tym proponowane daty końcowe dla zastosowań krytycznych to:
2013, gdzie zamienniki są uważane za łatwo dostępne oraz istnieją nieznaczne ekonomiczne
i logistyczne przeszkody dla wcześniejszego zastępowania;
2016, gdzie zamienniki są uważane za dostępne, ale istnieją nieznaczne ekonomiczne i
logistyczne przeszkody do wcześniejszego zastępowania;
2020 i 2025, gdzie niektóre zamienniki są uważane za dostępne, ale wymogi certyfikacyjne
często muszą być jeszcze spełnione oraz istnieją techniczne, ekonomiczne i logistyczne
oznaczające, że wdrożenie będzie prawdopodobnie osiągalne tylko jako część planowanych
programów modernizacji lub retrofittingu sprzętu trwających szereg lat;
2030 i 2035, gdzie niektóre zamienniki są uważane za dostępne, ale wymogi certyfikacyjne
muszą zazwyczaj być spełnione oraz znaczne techniczne i ekonomiczne przeszkody
oznaczają, że ich wdrożenie będzie prawdopodobnie osiągalne jedynie wtedy, gdy będzie to
częścią programów modernizacji lub retrofittingu sprzętu trwających dłużej, lub;
2040, gdzie zamienniki są uważane za jeszcze nie dostępne, ponieważ istnieją bardzo
znaczne techniczne i ekonomiczne przeszkody dla zastępowania [halonów, przyp. tłum.], i
dla których dodatkowe prace badawczo-rozwojowe są prawdopodobnie potrzebne do
zapewnienia odpowiednich alternatyw na czas dla wdrożenia jako część planowanych
programów rutynowej konserwacji, modernizacji lub retrofittingu sprzętu.
4.14 Prawdopodobne jest, że proponowane daty końcowe 2030 i 2035, dla niektórych zastosowań
w pojazdach wojskowych i nawodnych okrętach marynarki wojennej, pozwolą dla większości
omawianego sprzętu osiągnąć koniec okresu eksploatacji bez poddawania go zamianie. Jakkolwiek,
ponieważ alternatywy zostały wdrożone dla tych zastosowań dla szeregu typów sprzętu w
niektórych państwach członkowskich powinna pojawić się możliwość zamiany większości takiego
sprzętu w ramach programów modernizacji i retrofittingu. Daty końcowe powinny zapewnić
odpowiedni czas do zakończenia programów zastępowania halonów dla każdego istniejącego
sprzętu planowanego do eksploatacji po tych datach.
4.15 Rok 2040 jako data końcowa jest uważany za odpowiedni dla niektórych zastosowań w
istniejących nawodnych okrętach marynarki wojennej, okrętach podwodnych, marynarki wojennej i
statkach powietrznych, gdzie zamienniki osiągalne z technologicznego i ekonomicznego punktu
widzenia nie zostały jeszcze znalezione. Rozsądnie można oczekiwać, że do 2040 r. duża część
danego sprzętu i obiektów osiągnie koniec okresu eksploatacji. Jakkolwiek w szczególności dla
dużo nowocześniejszych statków powietrznych, które pozostaną w eksploatacji po 2040 r.,
powinno się opracować zamienniki w celu zapewnienia dostosowania się do daty końcowej w
przypadku wszystkich zastosowań. Przewiduje się, że do tego czasu wskutek przyszłych prac
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badawczo-rozwojowych nad zamiennikami i rozwojowi technologii
przeciwpożarowych, będzie możliwe pomyślne wdrożenie tych zamienników.

zabezpieczeń

Koszty i korzyści proponowanych zmian w Załączniku VI
4.16 Podczas, gdy zainteresowane podmioty współpracują gorliwie i konstruktywnie z Komisją
w obecnym procesie przeglądu, tylko niewiele z nich miało możliwość dostarczenia szczegółowych
informacji ilościowych, które byłyby niezbędne dla Komisji do przeprowadzenia formalnego
oszacowania wpływu proponowanych zmian do Załączniku VI. W dodatku:
(a)
Koszty zastępowania halonu będą się znacznie różnić dla każdego typu sprzętu i dla
każdego państwa członkowskiego i będą zależeć od kiedy i jakie prace związane z
zastępowaniem będą podjęte;
(b)
Programy zastępowania halonu, które zostały podjęte często zostały zakończone jako
część rutynowego programu rozwoju, konserwacji lub modernizacji sprzętu lub obiektu i w
związku z tym koszty zamiany halonu nie były zidentyfikowane odrębnie przez właścicieli
lub operatorów;
(c)
Wiele programów zastępowania halonu nie zostało jeszcze zaczętych i
skosztorysowanych, dlatego nie ma dostępnych informacji na ten temat;
(d)
Ponadto koszty programów zastępowania będą zależeć od liczby i zasięgu
przyszłych odstępstw autoryzowanych przez Komisję i zmian wynikających z przyszłych
przeglądów Załącznika.
4.17 A zatem, Komisja skupiła się na analizie jakościowej kosztów i korzyści, ponieważ nie była
w stanie określić kosztów wdrożenia zastępowania halonowych gaśnic i systemów ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z proponowanym w nowym Załączniku VI harmonogramem
wycofywania [halonów, przyp. tłum]).
4.18 Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów będą dostępne, gdy zainteresowane
podmioty opracują i wdrożą plany zgodne z harmonogramem zastępowania halonu. Informacje na
temat kosztów ukształtują przyszłe wnioski o odstępstwa albo przyszłe przeglądy Załącznika.
Jakkolwiek, projekt nowego Załącznika bazował na najlepszych dostępnych obecnym czasie
informacjach oraz wiedzy, że najprawdopodobniej lepsze informacje nie pojawią się przy braku
inicjatywy regulacyjnej dostarczonej przez nowy Załącznik VI.
4.19 Korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska płynące z nowego Załącznika są również
trudne do określenia, ponieważ:
(a)

Dane o stosowaniu i emisji halonów dostarczone przez zainteresowane podmioty i
państwa członkowskie były ograniczone w szczegółach i miały znacznie różniącą się
formę z roku na rok

(b)

Pełny zakres podlegających raportowaniu danych dotyczących potencjalnych
zainstalowanych ilości halonów, a także ich stosowania i emisji był nieznany;
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(c)

Programy zamiany potrzebne do zapewnienia zgodności [z przepisami
Rozporządzenia, przyp. tłum.] będą wdrażane w potencjalnie długim okresie czasu
oraz plan ich realizacji nie został jeszcze określony;

(d)
Korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska płynące z programów zamiany będą
zależeć od liczby i zasięgu przyszłych odstępstw autoryzowanych przez Komisję i zmian
wynikających z przyszłych przeglądów Załącznika.
4.20 Nowy Załącznik umożliwi usprawnienie sprawozdawczości o ilości halonu instalowanego,
stosowanego i emitowanego w przyszłych latach, poprzez bardziej zrozumiałe rozróżnienie między
zastosowaniami krytycznymi. To pozwoli na lepsze oszacowanie korzyści z punktu widzenia
ochrony środowiska płynące z każdej proponowanej zmiany wynikających z przyszłych przeglądów
Załącznika. Jakkolwiek, projekt nowego Załącznika bazował na najlepszych w dostępnych
obecnym czasie informacjach uznając, że zamiana halonu w istniejących jeszcze zastosowaniach
krytycznych będzie odpowiadała ostatniej fazie wycofania halonu i dlatego koszty będą relatywnie
wysokie, jeżeli nie zostaną wprowadzone zabezpieczenia. Elastyczność przepisów pozwala na
zapewnienie, że koszty nie będą nadmierne w porównaniu do osiągniętych korzyści dla ochrony
środowiska.
4.21 Inne korzyści płynące z nowego załącznika, chociaż oczywiste, są trudne do określenia w
liczbach. Obejmują one:
(a)

Znaczne zminimalizowanie ryzyka potrzeby podjęcia na nowo produkcji halonu
zgodnie z wykluczeniami dla zastosowań nieodzownych autoryzowanymi przez
Strony Protokołu Montrealskiego;

(b)

Zastępowanie w porę halonowych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej,
gdzie alternatywy są dostępne, co prowadzi do zredukowania zapotrzebowania na
halony poddane recyklingowi i regenerowane oraz uzupełnienia zapasów halonów
poddanych recyklingowi i regenerowanych potrzebnych do istniejących jeszcze
długoterminowych zastosowań krytycznych w sektorze lotnictwa wojskowego i
cywilnego.;

(c)

Równe potraktowanie w państwach członkowskich producentów sprzętu i
projektantów obiektów wymagających gaśnic lub systemów ochrony
przeciwpożarowej;

(d)

Bardziej przejrzysta struktura legislacyjna, w obrębie której właściciele i operatorzy
sprzętu i obiektów mogą funkcjonować;

(e)

Dodatkowe bodźce do prac badawczo-rozwojowych nad lepszymi środkami
gaśniczymi i technologiami ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich potrzeb
ochrony przeciwpożarowej.
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5

Elastyczność przepisów i przyszłe przeglądy nowego Załącznika VI

Odstępstwa sprawa-po-sprawie w celu dostosowania do wyjątkowych sytuacji
5.1
Należy się spodziewać, że większość producentów, projektantów, właścicieli oraz
operatorów sprzętu i obiektów będzie miała możliwość dochowania zgodności z proponowanymi
datami granicznymi i datami końcowymi w nowym Załączniku VI. Niemniej jednak przyjmuje się
do wiadomości, że w niektórych okolicznościach, może tak nie być.
5.2
Potencjalna potrzeba odstępstw sprawa po sprawie, w formie odstępstw od dat granicznych i
końcowych jest przewidziana w artykule 13(4) Rozporządzenia. To pozwala Komisji brać pod
uwagą różne okoliczności w Państwach Członkowskich oraz różne wyzwania przy zamianie
różnego typu sprzętu i obiektów przy jednoczesnym uniknięciu potrzeby ustanowienia dat
granicznych i dat końcowych, które odpowiadałyby najniższemu poziomowi standardów
osiągalnemu przez wszystkich.
5.3
Przepis artykułu 13(4) umożliwia Komisji, po złożeniu wniosku przez właściwą władzę
państwa członkowskiego, ocenić i autoryzować czasowo ograniczone odstępstwo do daty
granicznej i daty końcowej podanej w nowym Załączniku. Odstępstwa będą rozważane przez
Komisję i udzielane za zgodą Komitetu dla określonych przypadków, gdzie zostanie udowodnione,
że pomimo podejmowania wysiłków (w kierunku znalezienia alternatyw), żadne alternatywy nie są
nadal dostępne albo wdrożenie nie może być przeprowadzone na czas. Jednakże Komisja rozważy
udzielenie takiego odstępstwa tylko w wyjątkowych okolicznościach i gdy zostaną dostarczone
przekonujące dowody występowania istotnych technicznych przeszkód, nadmiernych kosztów
dostosowania się do przepisów albo niekorzystnych efektów w odniesieniu do działania [sprzętu lub
obiektu, przyp. tłum.], na przykład potencjalne unieruchomienie albo wczesniejsze wycofanie
sprzętu, które inaczej nie byłoby uzasadnione, przy minimalnych korzysciach dla ochrony
środowiska. Dla przykładu, bez uprzedzania żadnej przyszłej oceny, przypadek sprzętu, którego
okres eksploatacji konczyłby się wkrotce po dacie końcowej najprawdopodobniej będzie
gwarantować przyznanie odstępstwa, jeżeli jego wcześniejsza zamiana wymagałaby poniesienia
wysokich kosztów przy małych korzyściach dla ochrony środowiska.
5.4
Komisja przygotuje, w konsultacji z państwami członkowskimi, standardowy formularz dla
wniosków o odstępstwo, prawdopodobnie podobny do obecnego formularza wniosku dla
autoryzowania stosowania HCFC. Co prawda wniosek o odstępstwo może zostać wypełniony przez
producenta, projektanta, właściciela lub operatora danego sprzętu lub obiektu, to wniosek powinien
być złożony przez właściwą władzę po wstępnej ocenie informacji w nim zawartych i poparcia, że
to odstępstwo jest niezbędne. Jeżeli Komisja zostanie przekonana, po ocenie wniosku i konsultacji z
zainteresowanymi podmiotami, że odstępstwo jest usprawiedliwione, przygotuje projekt decyzji
przedstawiajacy w zarysie istotę, zakres i warunki odstępstwa i zaprezentuje ja na Spotkaniu
Komitetu do rozpatrzenia przez państwa członkowskie zgodnie z ustanowioną procedurą. Jeżeli
Komitet wyda pozytywną opinę, decyzja zostanie przyjęta przez Komisję i będzie wtedy przesłana
do danego państwa członkowskiego.
5.5
Późne przedłożenie wniosku o odstępstwo nie bedzie traktowane przychylnie, jeżeli
przypadek przede wszystkim będzie opierać się na tym, że nie było wystarczajacego czasu na
zakończenie programu zamiany, który w rzeczywistości mógł się zacząć wcześniej. W odwrotnej
sytuacji, Komisja także nie będzie skłonna do zaakceptowania zbyt wczesnego wniosku o
odstępstwo, szczególnie odnośnie zastosowań z najpóźniejszymi datami końcowymi, na podstawie
tego, że w takim przypadku właściciel lub operator sprzętu lub obiektu nie będzie mógł wykazać, iż
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podjął odpowiednie wysiłki w celu zidentyfikowania zamienników do wdrożenia albo że wziął, pod
uwagę kontynuowanie rozwoju lepszych lub dodatkowych zamienników w przyszłych latach.

Przyszłe przeglądy nowego Załącznika VI
5.6
Jak jest wymagane w artykule 13(2) Rozporządzenia, Komisja będzie dokonywała
przeglądów nowego Załącznika VI, obejmujących daty graniczne i daty końcowe, biorąc pod
uwagę kontynuację poprawy dostępności alternatyw dla środków gaśniczych i technologii
zabezpieczeń przeciwpożarowych osiągalnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia
oraz postępu dokonanego w zastępowaniu halonu w państwach członkowskich.
5.7
Komisja rozważy przeprowadzanie przyszłych przeglądów w odpowiednich odstępach czasu
oraz na prośbę państw członkowskich. Takie przeglądy powinny odbywać się z wyprzedzeniem w
stosunku do podstawowych dat granicznych i końcowych i uwzględniać najnowsze informacje
odnoszące się do możliwości osiągnięcia zgodności [z tymi datami, przyp. tłum.]. Przeglądy
powinny mieć miejsce z dużym wyprzedzeniem czasu, aby zapewnić producentom, projektantom,
właścicielom lub operatorom sprzętu lub obiektu dostosowanie planów zastępowania halonu, jeżeli
to będzie potrzebne, ale powinny także zapewnić odpowiedni czas dla tych firm na
zademonstrowanie podejmowania odpowiednich wysiłków w zakresie prac badawczorozwojowych alternatyw i postępu w ich wdrażaniu, a dla opracowujących nowe alternatywy – na
dostosowanie się do tego.
5.8
W dodatku, w okolicznościach, kiedy odstępstwa mogą okazać się potrzebne dla wielu lub
wszystkich przypadków określonego zastosowania dla znacznej ilosci państw członkowskich,
Komisja dokona przeglądu daty końcowej dla tego zastosowania, na podstawie własnej oceny i
informacji od zainteresowanych podmiotów i państw członkowskich. Jeżeli uzna się, że
jakakolwiek zmiana jest potrzebna i zostanie ona uzgodniona przez państwa członkowskie
Załącznik VI będzie poprawiony i zostanie wtedy wprowadzona zmiana dla danego zastosowania
we wszystkich państwach członkowskich. W takich okolicznościach nie będzie potrzebne składanie
wniosku o odstępstwo.
5.9
Wstępny plan przyszłych przeglądów jest przedstawiony w Tabeli 2. Komisja może zmienić
daty i zakres przyszłych przeglądów lub przeprowadzić dodatkowe przeglądy, kiedy to będzie
właściwe, na podstawie informacji, które udostępnią państwa członkowskie lub które będą dostępne
z innych źródeł oraz w szczególności, gdy dodatkowe i ulepszone alternatywy będą dostępne.
5.10 Ponieważ daty końcowe mogą zostać równie dobrze wydłużone, jak i skrócone w wyniku
przyszłych przeglądów właściciele i operatorzy sprzętu i obiektów powinni skorzystać z wszystkich
możliwości zmiany lub zastępowania halonowych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej,
szczególnie podczas przeprowadzania zasadniczych albo drobniejszych modernizacji sprzętu i nie
czekać z podjęciem akcji aż do daty końcowej.
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Tabela 2 – Sugerowane przyszłe przeglądy Załącznika VI25
Przewidziane
terminy przeglądu

Przewidywany zakres przeglądu
Zastosowania

2011-12

2014-15

2019-20

2024-25

2029-30

6

Daty graniczne oraz daty
końcowe

Statki powietrzne (4.2, 4.3)

2014 - daty graniczne

Statki powietrzne (4.1)

2018 - data graniczna

Centra dowodzenia (7.2)
Inne (11.1, 11.2)

2013 - daty końcowe

Statki powietrzne (4.1)

2018 - data graniczna

Okręty wojskowe (2.7)
Statki towarowe (6.1)
Lotniska i porty lotnicze (8.1, 8.2)
Tunel pod kanałem La Manche (10.1)
Pojazdy wojskowe (1.3)
Statki powietrzne (4.5)
Obiekty w sektorze naftowym, gazowym, i
petrochemicznym (5.1)
Centra dowodzenia (7.3)
Siłownie jądrowe (9.1)
Tunel pod kanałem La Manche (10.2)
Pojazdy wojskowe (1.1)
Okręty wojskowe (2.2)
Statki powietrzne (4.2)
Centra dowodzenia (7.1)
Pojazdy wojskowe (1.1)
Okręty wojskowe (2.2)
Pojazdy wojskowe (1.1)
Okręty wojskowe (2.2)

2016 - daty końcowe

2020 - daty końcowe

2035 - daty końcowe
2025 - daty końcowe
2035 - daty końcowe
2035 - daty końcowe

Pojazdy wojskowe (1.2)
Okręty wojskowe (2.1)
Okręty podwodne marynarki wojennej (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
Statki powietrzne (4.1, 4.3, 4.4, 4.6)
Pojazdy wojskowe (1.2)
Okręty wojskowe (2.1)
Okręty podwodne marynarki wojennej (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
Statki powietrzne (4.1, 4.3, 4.4, 4.6)

2040 - daty końcowe

2040 - daty końcowe

Inne sprawy

Status wodorofluorowęglowodorowych (HFC) zamienników o wysokim współczynniku
globalnego ocieplenia.
6.1
Wiele zamienników środków gaśniczych zidentyfikowanych podczas przeglądu jako
odpowiednie do zastąpienia halonów w zastosowaniach krytycznych to HFC o współczynniku
globalnego ocieplenia (GWP) porównywalnym z lub większym niż dla halonów. Tabela 3
porównuje z punktu widzenia ochrony środowiska właściwości halonów i szeregu potencjalnych
zamienników środków gaśniczych, w tym HFC.

25

Daty i zakres rzeczywistych przyszłych przeglądów mogą się różnić od tych przedstawionych tutaj.
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6.2
Nowy Załącznik nie będzie wymagał lub ograniczał wyboru zamienników halonu dla
jakiegokolwiek zastosowania przeciwpożarowego. Idealnie, zamienniki z najniższym GWP, które
spełniają wymagania działania, bezpieczeństwa i inne, powinny być wybierane przez producentów,
projektantów, właścicieli lub operatorów danego sprzętu lub obiektu. Gdy HFC w wysokim GWP
jest jedyną obecnie dostępną alternatywą powinno się tez wziąć pod uwagę inne opcje, których
przydatność może zostać dowiedziona w późniejszych pracach badawczo-rozwojowych i które
mogłyby być wdrożone na czas by sprostać terminom dat końcowych. Jeżeli nie ma
przewidywanych przyszłych opcji, HFC powinny być wdrożone i powinny zostać podjęte środki
minimalizujące emisję zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 842/2006.
6.3
Dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczeń w produkcji HFC o wysokim
GWP, aby zniechęcić do ich coraz szerszego wykorzystywania jako zamienniki SZWO toczy się
jednocześnie w UE i na poziomie międzynarodowym. Możliwe stopniowe ograniczanie produkcji,
czyli "phase-down" – raczej niż doprowadzenie do jej zastopowania, czyli "phase-out" –
prezentowane jest jako jeden z najbardziej interesujących scenariuszy, ponieważ wiadomo, że HFC
będą ciągle potrzebne w przewidywanej przyszłości w licznych zastosowaniach albo tam gdzie inne
zamienniki nie są obecnie dostępne. Tak długo, jak HFC pozostają niezbędne jako zamienniki dla
SZWO, w tym jako zamienniki halonów, przewidywana jest kontynuacja produkcji HFC, aby
sprostać zapotrzebowaniu.

Tabela 3 – Właściwości halonów i ich potencjalnych zamienników z punktu widzenia
ochrony środowiska26
Substancja

ODP

Czas życia w
atmosferze (rok)

GWP100

Halon 1301

10

65

6900

Halon 1211

3

16

1300

Halon 2402

6

20

503

HFC-23

0

260

14800

HFC-125

0

29

3500

HFC-227ea

0

33

3220

HFC-236fa

0

220

9810

FIC-13I1

0

0.005

1

FK-5-1-12

0

0.01

1

Gazy obojętne

0

-

0

CO2

0

-

1

Halony

Zamienniki27

26

Dane zaczerpnięte z Rozporządzenia, Raportu nr 4 Międzynarodowego Panelu do Oszczacowania Zmian Klimatu
(IPCC) lub HTOC Technical Note No 1, revision 3.
27
Ta lista zamienników ma charakter informacyjny i nie jest pełnym zestawieniem zamienników, które są teraz
dostępne.
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Potrzeba przyszłych prac badawczo-rozwojowych nad zamiennikami halonów.
6.4
Przyszłe badania są potrzebne do zidentyfikowania lepszych alternatyw dla środków
gaśniczych i technologii dla niektórych zastosowań przeciwpożarowych w wojskowym i cywilnym
sektorze lotniczym. Komisja zachęca te sektory do kontynuowania wspólnych wysiłków, razem z
przemysłem zabezpieczeń przeciwpożarowych i chemicznym w celu zidentyfikowania takich
zamienników, przeprowadzenia ich badań i doprowadzenia do ich wdrożenia. Obecnie wydaje się,
że są bardzo ograniczone opcje znalezienia całkowicie nowych substancji z dużą skutecznością
gaszenia pożarów oraz rozpiętością innych pożądanych właściwości. Potencjalny rynek dla takich
substancji jest relatywnie mały i stąd przemysłowi zabezpieczeń przeciwpożarowych i
chemicznemu może brakować odpowiednich bodźców do kontynuowania pracy bez jasnych
zobowiązań do współudziału od potencjalnych klientów z sektorów objętych zastosowaniami
krytycznymi.
6.5
Jest także pole dla sektorów zastosowań krytycznych, aby pracować jeszcze pilniej z
przemysłem zabezpieczeń przeciwpożarowych i chemicznym w celu oceny spektrum obiecujących
chemikaliów i technologii, które obecnie są w stadium rozwoju i dostępne są w postaci próbek.
Powinno się poważnie rozważyć przeprowadzenie oceny i wdrożenie takich rozwiązań, gdy zostało
potwierdzone, że posiadają one więcej zalet niż komercyjnie dostępne opcje nawet, jeżeli nie mają
one pełnego spektrum idealnych zalet. Sektory zastosowań krytycznych nie powinny czekać na
pojawienie się idealnego „halono-podobnego” zamiennika zanim podejmą bardziej konkretne
wysiłki zamienienia halonu.
6.6
Władze państw członkowskich powinny rozważyć aktywne wsparcie tych prac badawczorozwojowych tam, gdzie jest to właściwe.
6.7
Komisja Europejska powinna rozważyć wnioski o finansowanie wspólnych projektów
badawczych zastępowania systemów ochrony przeciwpożarowej w danym sektorze. Badania
podstawowe w tym zakresie mogą być właściwe do rozważenia w ramach programów
prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Badań i Technologii. Na przykład badania mające na celu
ulepszenie zamienników dla halonu w zastosowaniach w lotnictwie mogą być wybrane do
finansowania w 7 Programie Ramowym w części „Aeronautyka”, na podstawie poprawy
bezpieczeństwa czy ochrony środowiska, albo w ramach CLEANSKY Joint Technology Initiative –
programu wspierajacego rozwój przełomowych technologii, które znacznie poprawiają
niekorzystny wpływ transportu powietrznego na środowisko. Badania spełniające kryterium „nearto-market” (blisko rynku) można włączyć do programu LIFE+ ustanowionego przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dodatkowe informacje na tematach tych programów są dostępne na
stronie internetowej Komisji28.

28

Więciej informacji na temat polityki i programów finansowania badań przez można znaleść na:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html.

Szczegóły dotyczace Ramowego Programu FP7 w zakresie aeronautyki można znaleśc na:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/transport_en.html oraz na CLEANSKY:
http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=35.
Więciej informacji na temat programu DG Ochrona Środowiska LIFE+ można znaleść na:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.
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Zapewnienie wystarczającej podaży oraz jakości poddanych recyklingowi i
regenerowanych halonów
6.8 Projekt nowego Załącznika VI przewiduje przedłużony okres kontynuacji stosowania
halonów, dla niektórych sektorów takich jak obrona i lotnictwo cywilne do końca 2040 r. i być
może też po tej dacie. Chociaż ta sytuacja może ulec zmianie w miarę rozwoju lepszych środków
gaśniczych i technologii gaśniczych, państwa członkowskie powinny nieustanie przypominać tym,
którzy stale potrzebują halonów o potrzebie zapewnienia sobie dostępu do wystarczających ilości
poddanego recyklingowi i regenerowanego halonu tak długo jak sądzą, że będzie im potrzebny.
Dostępność rynkowa halonów o właściwej cenie nie jest gwarantowana, ale zależy od równowagi
pomiędzy dostawami halonu pochodzącego z demontowanych lub zamienianych halonowych
gaśnic i systemów ochrony pożarowej a zapotrzebowaniem na halon wykazywanym przez tych
którzy wykorzystują go do zastosowań krytycznych. Już teraz jest dowód na to, że halon 1211
wystarczy na krótko w obrębie UE, chociaż jego ilości są obecnie dostępne z różnych źródeł29.
Jednak jest prawdopodobne, że koszty poddanego recyklingowi i regenerowanego halonu wzrosną z
czasem.
6.9
Ważne też jest zapewnienie, aby dostępny na rynku halon poddany recyklingowi i
regenerowany posiadał odpowiednią wymaganą jakość. Odpowiedzialność za to ponoszą
przedsiębiorcy, którzy odzyskują halon z gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej, które nie
są już dłużej potrzebne, w celu dostarczania go do innych gaśnic i systemów, ale odbiorca halonu
powinien mieć pewność, że wymogi norm jakościowych zostały spełnione, co można uzyskać
poprzez niezależną weryfikację. Halony poddane recyklingowi lub regenerowane powinny spełniać
właściwe normy takie jak ISO 7201-1:1989 „Ochrona Przeciwpożarowa – Środki gaśnicze –
Halony” lub inna norma równoważna. Ta norma wyznacza minimalną czystość oraz maksymalne
poziomy zanieczyszczeń dla halonu 1301 i 1211 oraz analityczne procedury, który powinny być
stosowane do oznaczenia czystości. Jeżeli norma nie jest spełniona nie można przewidzieć, jakie
będą skuteczność gaśnicza oraz zagrożenie dla osób. Dlatego wszystkie odzyskane halony powinny
być analizowane i jakiekolwiek ilości, które nie spełniają wymogów norm powinny być
odseparowane aż do poddania recyklingowi, regeneracji lub zniszczenia. W większości przypadków
jakość może być zapewniona poprzez poddanie odzyskanych halonów podstawowemu procesowi
recyklingu, w którym odseparowuje się azot będący czynnikiem pędnym i filtruje się halon w celu
usunięcia wody, stałych cząstek, nielotnych pozostałości oraz zanieczyszczeń kwasowych. Butle
halonowe i gaśnice powinny także być poddane konserwacji w celu zminimalizowania
zanieczyszczeń halonu podczas napełniania.
6.10 Co prawda rutynowe analizy halonu odzyskanego i przed sprzedażą powiązane z ostrożnym
zarządzeniem zapasami i konserwacją gaśnic halonowych oraz systemów ochrony
przeciwpożarowej powinny zapewnić dostawy halonu poddanego recyklingowi i regeneracji
spełniającego wymogi norm to jednak nie zawsze można przyjąć, że tak właśnie jest. Dostawy
zanieczyszczonego halonu znalazły drogę na światowy rynek, ostatnio włącznie z UE. W
przypadku UE chodzi głównie o halon 1211 i jest dowód na to, że zanieczyszczenia jakie pojawiły
się, to inne węglowodory halogenowe, szczególnie halon 2402 oraz czynniki chłodnicze CFC,
HCFC i HFC. Zanieczyszczenia zawierały także (łatwo palny) węglowodór izobutan. Analityczne
metody ustanowione w normie ISO 7201-1:1989 mogą nie być wystarczające do
scharakteryzowania takich zanieczyszczeń i inne analityczne metody mogą być potrzebne. Ponadto
prawdopodobnie recykling nie jest skuteczny w takich przypadkach i regeneracja może być
niezbędna. Ten dużo droższy proces może nie być wykonalny w praktyce przy obecnym poziomie
cen i jedynym wyjściem będzie wówczas zniszczenie zanieczyszczonego halonu. Jeżeli
29

Przywóz lub wywóz halonu (oraz halonowych gaśnic i butli) do lub z UE podlega obowiązkowi udzielenia licencji
przez Komisję Europejską i jest dozwolony wyłącznie do zastosowań krytycznych. Przedsiębiorcy przywożący halon
podlegają również obowiązkowi corocznemu przyznania limitów przez Komisję.
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zanieczyszczenie halonu stanie się powszechne, dostawy halonu do zastosowań krytycznych mogą
być zagrożone.
6.11 Osoby odpowiedzialne za sprzęt i obiekty z zastosowaniami krytycznymi halonu powiny w
określaniu strategii zastępowania halonu brać pod uwagę te dwa czynniki, łącznie z przepisami
Rozporządzenia [1005/2009, przyp. tłum.] i nowego Załącznika VI.
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Załącznik A – Projekt nowego Załącznika VI do Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW

ZASTOSOWANIE

KATEGORIA
SPRZĘTU LUB
OBIEKTU
1.

W wojskowych
pojazdach
lądowych

CEL

2011

2040

2011

2020

1301
1211
2402

Stały system
gaśniczy
Gaśnica
przenośna

1301
2402
1301
1211

Stały system
gaśniczy

1301
2402

2010

2040

Stały system
gaśniczy

1301
1211
2402

2010

2035

Stały system
gaśniczy

1301
1211

2010

2030

1301

2010

2030

1301

2010

2030

Stały system
gaśniczy

1301
1211
2402

2010

2030

Gaśnica
przenośna

1301
1211

2010

2016

3.1 Do ochrony przestrzeni
maszynowni

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2040

3.2 Do ochrony centrów dowodzenia

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2040

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2040

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2040

2.1 Do ochrony zwykle zajmowanych
przez ludzi przestrzeni
maszynowni

2.4 Do ochrony centrów dowodzenia
2.5 Do ochrony pomieszczeń pompy
paliwa
2.6 Do ochrony zbiorników
zasobnikowych łatwopalnych
cieczy
2.7 Do ochrony statków powietrznych
w hangarach i warsztatach
konserwacyjnych
W okrętach
podwodnych
marynarki
wojennej

2035

Stały system
gaśniczy

1.1 W celu ochrony przedziałów
silnikowych

2.2 Do ochrony zwykle zajmowanych
przez ludzi przedziałów
silnikowych
2.3 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez ludzi
przedziałów urządzeń
elektrycznych

3.

2010

RODZAJ
HALONU

1.3 Do ochrony przedziałów załogi
W nawodnych
okrętach
marynarki
wojennej

DATA
KOŃCOWA
(31 grudnia
podanego roku)

RODZAJ
GAŚNICY

1.2 Do ochrony przedziałów załogi

2.

DATA
GRANICZNA
(31 grudnia
podanego roku)

3.3 Do ochrony przestrzeni zespołu
prądnicowego z silnikiem
wysokoprężnym
3.4 Do ochrony przedziałów urządzeń
elektrycznych

Stały system
gaśniczy
Stały system
gaśniczy
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Załącznik A – kontynuacja

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW

ZASTOSOWANIE

KATEGORIA
SPRZĘTU LUB
OBIEKTU
4.

5.

6.

7.

8.

Na statkach
powietrznych

W obiektach
sektora naftowego,
gazowego i
petrochemicznego

Na handlowych
statkach
towarowych
W lądowych
centrach
dowodzenia i
łączności o
istotnych dla
bezpieczeństwa
narodowego

Na lotniskach i w
portach lotniczych

CEL

4.1 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez ludzi
ładowni.

DATA
GRANICZNA
(31 grudnia
podanego roku)

DATA
KOŃCOWA
(31 grudnia
podanego
roku)

RODZAJ
GAŚNICY

RODZAJ
HALONU

Stały system
gaśniczy

1301
1211
2402

2018

2040

4.2 Do ochrony kabin i
przedziałów załogi
4.3 Do ochrony gondoli
silnikowych i pomocniczych
pokładowych zespołów
energetycznych
4.4 Do zobojętniania zbiorników
paliwa

Gaśnica
przenośna

1211
2402

2014

2025

Stały system
gaśniczy

1301
1211
2402

2014

2040

2011

2040

4.5 Do ochrony zbiorników na
ścieki z toalet

Stały system
gaśniczy

2011

2020

4.6 Do ochrony przegród
kadłubowych

Stały system
gaśniczy

2011

2040

5.1 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez ludzi
przestrzeni, gdzie możliwe jest
uwolnienie łatwopalnej cieczy
lub gazu

Stały system
gaśniczy

1301
2402

2010

2020

6.1 Do zobojętniania zwykle
zajmowanych przez ludzi
przestrzeni

Stały system
gaśniczy

1301
2402

1994

2016

7.1 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez ludzi
przestrzeni

Stały system
gaśniczy

1301
2402

2010

2025

Gaśnica
przenośna

1211

2010

2013

Stały system
gaśniczy

1301
2402

2010

2020

8.1 W pojazdach ratunkowych

Gaśnica
przenośna

1211

2010

2016

8.2 Do ochrony statków
powietrznych w hangarach i
warsztatach konserwacyjnych

Gaśnica
przenośna

1211

2010

2016

7.2 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez ludzi
przestrzeni
7.3 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez ludzi
przestrzeni

Stały system
gaśniczy
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1301
2402
1301
1211
2402
1301
1211
2402

Załącznik A – kontynuacja

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW
ZASTOSOWANIE

KATEGORIA
SPRZĘTU LUB
OBIEKTU
9.

W siłowniach
jądrowych i
jądrowych
obiektach
badawczych

10. W tunelu pod
kanałem La
Manche

CEL

DATA
GRANICZNA
(31 grudnia
podanego roku)

DATA
KOŃCOWA
(31 grudnia
podanego
roku)

RODZAJ
GAŚNICY

RODZAJ
HALONU

9.1 Do ochrony przestrzeni, w
których należy zminimalizować
ryzyko związane z
rozprzestrzenianiem się
substancji radioaktywnej

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2020

10.1 Do ochrony podziemnych
obiektów technicznych tunelu
pod kanałem La Manche

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2016

10.2 Do ochrony lokomotyw i
wagonów składów pociągów w
tunelu pod kanałem La Manche

Stały system
gaśniczy

1301

2010

2020

11.1 Do wstępnej akcji gaśniczej
podjętej przez straż pożarną, w
przypadkach o kluczowym
znaczeniu dla bezpieczeństwa
osób

Gaśnica
przenośna

1211

2010

2013

11.2 Do ochrony osób przez służby
wojskowe i policyjne

Gaśnica
przenośna

1211

2010

2013

11. Inne
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Załącznik A – kontynuacja
Notes
Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:
(1) "Data graniczna” oznacza termin, po upływie którego nie wolno stosować halonów w
gaśnicach lub systemach ochrony przeciwpożarowej w nowym sprzęcie i w nowych obiektach
w ramach danego zastosowania.
(2) „Nowy sprzęt” oznacza sprzęt, w przypadku którego do daty granicznej nie miało miejsce
żadne z następujących zdarzeń:
(a)

podpisanie kontraktu na dostawę lub zaprojektowanie danego sprzętu;

(b)

złożenie wniosku o homologację typu lub certyfikat typu we właściwym organie
regulacyjnym.

(3) „Nowy obiekt” oznacza obiekt, w przypadku którego do daty granicznej nie miało miejsce
żadne z następujących zdarzeń:
(a)

podpisanie kontraktu na zaprojektowanie danego obiektu;

(b)

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie regulacyjnym.

(4) „Data końcowa” oznacza termin, po upływie którego nie wolno stosować halonów w ramach
danego zastosowania, oraz do którego systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice zawierające
halon podlegają obowiązkowemu demontażowi.
(5) „Zobojętnianie” oznacza działanie, którego celem jest niedopuszczenie do zapoczątkowania
spalania w łatwopalnym lub wybuchowym środowisku poprzez dodanie inhibitora lub
rozcieńczalnika.
(6) „Statek towarowy” oznacza statek niebędący statkiem pasażerskim, o masie brutto
przekraczającej 500 ton, odbywający podróże międzynarodowe zgodnie z definicją tych pojęć
zawartych w konwencji SOLAS. W konwencji SOLAS „statek pasażerski” określa się jako „statek,
który przewozi więcej niż dwunastu pasażerów” a „podróż międzynarodową” jako „podróż z kraju,
do którego ma zastosowanie niniejsza konwencja, do portu znajdującego się poza tym krajem lub
odwrotnie”.
(7) „Przestrzeń zwykle zajmowana przez ludzi” oznacza przestrzeń chronioną, w której konieczna
jest stała lub bardzo częsta obecność ludzi w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub
obiektu. Dla celów zastosowań wojskowych poziomem zajętości przestrzeni chronionej jest poziom
przewidziany w sytuacji bojowej.
(8) „Przestrzeń zwykle niezajmowana przez ludzi” oznacza przestrzeń chronioną, w której
przebywa się sporadycznie, w szczególności w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i
gdzie stała obecność ludzi nie jest konieczna w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub
obiektu.
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Załącznik B – obecny Załącznik VI do Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009
Uwaga: Litery w (nawiasach) zostały dodane w celu porównania w Załączniku C obecnej wersji
Załącznika VI z projektem nowej wersji w Załączniku A.
Zastosowania krytyczne halonu
Stosowanie halonu 1301:
(A) —w statkach powietrznych do ochrony przedziałów załogi, gondoli silnikowych, ładowni i przegród kadłubowych oraz do
zobojętniania zbiorników paliwa,
(B) — w wojskowych pojazdach lądowych i okrętach wojennych do ochrony przestrzeni zajmowanych przez personel i przedziałów
silnikowych,
C) — do zobojętniania przestrzeni zajmowanych przez ludzi, w których może nastąpić uwolnienie łatwo palnych płynów i/lub
gazów, w sektorze wojskowym oraz naftowym, gazowym i petrochemicznym, jak również w przypadku istniejących statków
towarowych,
(D) — do zobojętniania istniejących załogowych centrów łączności i dowodzenia sił zbrojnych lub innych, istotnych dla
bezpieczeństwa narodowego,
(E) — do zobojętniania przestrzeni, w których może istnieć ryzyko rozprzestrzenienia się skażenia radioaktywnego,
(F) — w kanale La Manche, w związanych z nim instalacjach i taborze kolejowym.

Stosowanie halonu 1211:
(G) — w wojskowych pojazdach lądowych i okrętach wojennych do ochrony przestrzeni zajmowanych przez personel i przedziałów
silnikowych,
(H) — w ręcznych gaśnicach i stacjonarnym sprzęcie gaśniczym do silników na pokładzie statków powietrznych,
(I) — w statkach powietrznych do ochrony przedziałów załogi, gondoli silnikowych, ładowni i przegród kadłubowych,
(J) — w gaśnicach niezbędnych dla bezpieczeństwa osobistego stosowanych przez straż pożarną w początkowej fazie gaszenia
pożarów,
(K) — w gaśnicach wojskowych i policyjnych do stosowania w odniesieniu do osób.
Stosowanie halonu 2402 wyłącznie w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii
i Słowacji:
(L) — w statkach powietrznych do ochrony przedziałów załogi, gondoli silnikowych, ładowni i przegród kadłubowych oraz do
zobojętniania zbiorników paliwa,
(M) — w wojskowych pojazdach lądowych i okrętach wojennych do ochrony przestrzeni zajmowanych przez personel i przedziałów
silnikowych,
(N) — do zobojętniania przestrzeni zajmowanych przez ludzi, w których może nastąpić uwolnienie łatwo palnych płynów i/lub
gazów, w sektorze wojskowym oraz naftowym, gazowym i petrochemicznym, jak również w przypadku istniejących statków
towarowych,
(O) — do zobojętniania istniejących załogowych centrów łączności i dowodzenia sił zbrojnych lub innych, istotnych dla
bezpieczeństwa narodowego,
(P) — do zobojętniania przestrzeni, w których może istnieć ryzyko rozprzestrzenienia się skażenia radioaktywnego,
(Q) — w ręcznych gaśnicach i stacjonarnym sprzęcie gaśniczym do silników na pokładzie statków powietrznych,
(R) — w gaśnicach niezbędnych dla bezpieczeństwa osobistego stosowanych przez straż pożarną w początkowej fazie gaszenia
pożarów,
(S) — w gaśnicach wojskowych i policyjnych do stosowania w odniesieniu do osób.
Stosowanie halonu 2402 wyłącznie w Bułgarii:
(T) — w statkach powietrznych do ochrony przedziałów załogi, gondoli silnikowych, ładowni i przegród kadłubowych oraz do
zobojętniania zbiorników paliwa,
(U) — w wojskowych pojazdach lądowych i okrętach wojennych do ochrony przestrzeni zajmowanych przez personel i przedziałów
silnikowych.
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Załącznik C –
Korelacje między obecnym Załącznikiem VI a projektem nowego Załącznika VI
Uwaga: Litery w pierwszej kolumnie odnosza sie do opisu każdego zastosowania krytycznego w obecnej
wersji Załącznika VI, jak przedstawiono w Załączniku B. Numery w drugiej kolumnie odnoszą się do opisu
kazdego zastosowania krytycznego w projekcie nowego Załącznika, jak przedstawiono w Załączniku A.
Zastosowania
krytyczne w
obecnym
Załączniku VI
(Załącznik B)

Odpowiadające
zastosowania
krytyczne w
projekcie nowego
Załącznika VI
(Załącznik A)

Komentarz

A, I, L, T

4.1 – 4.6

Istnieje bezpośrednia korelacja bez istotnych zmian w opisie zastosowania krytycznego.

B, G, M, U

1.1 – 1.3
2.1 – 2.7
3.1 – 3.4

Obecny, powtórzony, opis jest podzielony na oddzielne kategorie : "wojskowe pojazdy
lądowe", „nawodne okręty marynarki wojennej” oraz „okręty podwodne marynarki
wojennej” i kazde zastosowanie krytyczne jest opisane bardziej szczegółowo.

5.1
6.1

Zastosowania krytyczne objęte obecnym opisem zostały podzielone na odrebne
kategorie. Systemy ochrony przeciwpożarowej chroniące “obiekty sektora naftowego,
gazowego i petrochemicznego” mogą być zobojetniajacymi i gaśniczymi systemami
ochrony przeciwpozarowej chroniącymi jednocześnie przestrzenie zwykle zajmowane
przez ludzi i przestrzenie zwykle niezajmowane przez ludzi. Ponieważ proponowane
daty graniczne i daty końcowe są takie same dla wszystich zastosowań, został tu
zastosowany pojedynczy, ogólny opis . Dla „handlowych statków towarowych” opis
„zobojetniania” może być istotny dla pewnej liczby statków i dlatego został zachowany
(systemy ochrony przeciwpożarowej chroniące przestrzenie silnikowe na statkach
towarowych nie są uważane za zastosowania krytyczne). Pojęcie „wojskowy” zostało
usunięte z opisu ponieważ wojskowe zastosowania krytyczne znajdują się w
oddzielnych kategoriach 1-3.

7.1 – 7.3

Istnieje bezpośrednia korelacja, ale obecne zastosowania krytyczne są opisane bardziej
szczegółowo. Obecny opis “zobojętniania” nie jest właściwy, poniewaz nie odpowiada
żadnemu zastosowaniu raportowanemu prze państwa członkowskie w ramach obecnego
opisu. Termin „zobojetnianie” został dlatego zmieniony na “ do ochrony …”.

E, P

9.1

Istnieje bezpośrednia korelacja, ale obecne zastosowania krytyczne są opisane bardziej
szczegółowo. Obecny opis “zobojetniania” nie jest właściwy, poniewaz nie odpowiada
żadnemu zastosowaniu raportowanemu prze państwa członkowskie w ramach obecnego
opisu. Termin „zobojetnianie” został dlatego zmieniony na “ do ochrony …”. Żaden
przypadek stosowania halonu 2402 w instalacjach przeciwpożarowych w tym
zastosowaniu nie został zaraportowany.

F

10.1, 10.2

Istnieje bezpośrednia korelacja, ale obecne zastosowania krytyczne są opisane bardziej
szczegółowo i ograniczono je do systemów ochrony przeciwpożarowej. Zastosowania są
podzielone dalej, aby dostosować daty końcowe do obiektów i taboru kolejowego.

H, Q

4.2, 4.3

Istnieje bezpośrednia korelacja, z przenośnymi gaśnicami i systemami ochrony
przeciwpożarowej chroniacymi silnik opisanymi jako oddzielne zastosowania, ale bez
znaczących zmian w opisie.

J, R

8.1, 8.2
11.1

Obecny ogólny opis zostaje zachowany jako 11.1 z datą końcową zezwalającą na
ograniczony okres czasu do zamiany gaśnic w niektórych państwach członkowskich.
Większość zastosowań krytycznych raportowanych przez państwa członkowskie
zgodnie z tym opisem odnoszą się do zastosowań na lotniskach i portach lotniczych,
które są dokładniej zdefiniowane w 8.1 oraz 8.2.

K, S

11.2

Istnieje bezpośrednia korelacja, bez zaczących zmian w opisie zastosowań krytycznych.
Żaden przypadek stosowania halonu 2402 w gaśnicach w tym zastosowaniu nie został
zaraportowany.

C, N

D, O
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Załącznik D – Potencjalne alternatywne środki gaśnicze30 i technologie dla
halonów w zastosowaniach krytycznych
Kategoria
sprzętu lub
obiektu

Cel

1.

1.1 Do ochrony przedziałów
silnikowych

W
wojskowych
pojazdach
lądowych

1.2 Do ochrony przedziałów
załogi

1.3 Do ochrony przedziałów
załogi

2.

W nawodnych
okrętach
marynarki
wojennej

2.1 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez ludzi
przestrzeni maszynowni

2.2 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez
ludzi przedziałów
silnikowych
2.3 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez
ludzi przedziałów
urządzeń elektrycznych
2.4 Do ochrony centrów
dowodzenia

2.5 Do ochrony pomieszczeń
pompy paliwa
2.6 Do ochrony zbiorników
zasobnikowych
łatwopalnych cieczy
2.7 Do ochrony statków
powietrznych w
hangarach i warsztatach
konserwacyjnych

Potencjalne zamienniki
dla nowego sprzętu
oraz nowego obiektu

Potencjalne zamienniki
dla sprzętu oraz
obiektu wyposażonego
w halonowy środek
gaśniczy

Oszacowane
koszty
zamiany lub
zastępowania
halonowych
środków
gaśniczych31

HFC-125
HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
Proszek gaśniczy

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
Gaz obojętny
Proszek gaśniczy

€€

HFC-236fa
HFC-227ea + proszek gaśniczy
Woda + octan potasu

HFC-236fa

€€€

HFC-236fa
HFC-227ea
FK-5-1-12

HFC-236fa
HFC-227ea
FK-5-1-12

€€

HFC-227ea
Mgła wodna
HFC-227ea + mgła wodna
Piana gaśnicza
FK-5-1-12
CO2

HFC-227ea
Mgła wodna
HFC-227ea + mgła wodna
Piana gaśnicza
FK-5-1-12

€€€€

HFC-227ea
CO2
Proszek gaśniczy
Mgła wodna

HFC-227ea
CO2
Proszek gaśniczy
Mgła wodna

€€

HFC-227ea

HFC-227ea

€€

HFC-227ea
Gaz obojętny
Mgła wodna

-

€€

HFC-227ea
HFC-227ea + mgła wodna

HFC-227ea

€€

HFC-227ea

HFC-227ea

€€

HFC-236fa
FK-5-1-12
Piana gaśnicza
CO2

HFC-236fa
FK-5-1-12
Piana gaśnicza
CO2

€

30

Te alternatywy zostały zidentyfikowane w opracowaniu ICF, przez HTOC lub przez państwa członkowskie jako
potencjalne lub faktyczne zamienniki halonów w danym zastosowaniu. Ta lista ma jedynie charakter orientacyjny i nie jest to
kompletna lista dostepnych opcji. Wskazane w tabeli alternatywy mogą nie być odpowiednie we wszystkich przypadkach i we
wszystkich państwach członkowskich, gdyż mogą obowiązywć rożne standardy bezpieczeństwa i procedury operacyjne.
Właczenie jakiejś alternatywy lub jakiejś technologii alternatywnej do tej tabeli, czy też kolejność ich przedstawienia nie
oznacza potwierdzenia jej przydatności w danym zastosoowaniu.
31
Dokonano jakościowej oceny kosztów, na podstawie opracowania ICF, Raportu HTOC 2002
(http://ozone.unep.org/teap/Reports/HTOC/HTOC2002.pdf, p5) i informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i
zainteresowane podmioty: € = minimalne lub małe koszty; €€ średnie koszty; €€€ = potencjalnie wysokie koszty; €€€€ =
bardzo wysokie koszty.
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Załącznik D – Kontynuacja
Kategoria
sprzętu lub
obiektu

Cel

3.

3.1 Do ochrony przestrzeni
maszynowni

W okrętach
podwodnych
marynarki
wojennej

3.2 Do ochrony centrów
dowodzenia

3.3 Do ochrony przestrzeni
zespołu prądnicowego z
silnikiem
wysokoprężnym
3.4 Do ochrony przedziałów
urządzeń elektrycznych

4.

Na statkach
powietrznych

4.1 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez
ludzi ładowni.
4.2 Do ochrony kabin i
przedziałów załogi
4.3 Do ochrony gondoli
silnikowych i
pomocniczych
pokładowych zespołów
energetycznych
4.4 Do zobojętniania
zbiorników paliwa

4.5 Do ochrony zbiorników
na ścieki z toalet

4.6 Do ochrony przegród
kadłubowych

5.

W obiektach
sektora naftowego,
gazowego i
petrochemicznego

5.1 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez
ludzi przestrzeni, gdzie
możliwe jest uwolnienie
łatwopalnej cieczy lub
gazu

Potencjalne zamienniki
dla nowego sprzętu
oraz nowego obiektu

Potencjalne zamienniki
dla sprzętu oraz
obiektu wyposażonego
w halonowy środek
gaśniczy

Oszacowane
koszty
zamiany lub
zastępowania
halonowych
środków
gaśniczych

Gaz obojętny
Piana gaśnicza
CO2
Mgła wodna

-

€€€€

Gaz obojętny
Piana gaśnicza
CO2
Mgła wodna

-

€€€€

Gaz obojętny
Piana gaśnicza
CO2
Mgła wodna

-

€€€€

Gaz obojętny
Piana gaśnicza
CO2
Mgła wodna

-

€€€

OBIGGS32
Mgła wodna + gaz obojętny

-

€€€€

HFC-227ea
HFC-236fa

HFC-227ea
HFC-236fa

€€

HFC-125
FIC-1311
FK-5-1-12

-

€€€€

OBIGGS
Pianka zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się
płomieni33

-

€€€€

HFC-227ea
HFC-236fa
HFC-236fa + proszek gaśniczy

HFC-227ea
HFC-236fa
HFC-236fa + proszek gaśniczy

€

OBIGGS
Generator gazu obojętnego
Aerozole generowane
pirotechnicznie

-

€€€€

Piana gaśnicza
Gaz obojętny
Mgła wodna
HFC-227ea

Piana gaśnicza
Gaz obojętny
Mgła wodna
HFC-227ea

€€

32

On-board Inert gas Generating System (Pokładowy system wytwarzajacy gaz obojetny). Ta technologia była głównie
opracowana i zaadaptowana dla wojskowych statków powietrznych.
33
Zbiorniki paliwowe są wypełniane polimerową pianką o otwartych porach, która zapobiega rozprzestrzenianiu się
płomienia.
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Załącznik D – Kontynuacja
Kategoria sprzętu
lub obiektu

Cel

6.

6.1 Do zobojętniania zwykle
zajmowanych przez
ludzi przestrzeni
7.1 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez
ludzi przestrzeni

7.

Na handlowych
statkach
towarowych
W lądowych
centrach
dowodzenia i
łączności o
istotnych dla
bezpieczeństwa
narodowego

7.2 Do ochrony zwykle
zajmowanych przez
ludzi przestrzeni

7.3 Do ochrony zwykle
niezajmowanych przez
ludzi przestrzeni

8.

Na lotniskach i w
portach lotniczych

8.1 W pojazdach
ratunkowych

8.2 Do ochrony statków
powietrznych w
hangarach i warsztatach
konserwacyjnych

9.

W siłowniach
jądrowych i
jądrowych
obiektach
badawczych

10. W tunelu pod
kanałem La
Manche

9.1 Do ochrony przestrzeni,
w których należy
zminimalizować ryzyko
związane z
rozprzestrzenianiem się
skażenia
radioaktywnego
10.1 Do ochrony
podziemnych obiektów
technicznych tunelu pod
kanałem La Manche

10.2 Do ochrony lokomotyw
i wagonów składów
pociągów w tunelu pod
kanałem La Manche
11. Inne

11.1 Do wstępnej akcji
gaśniczej podjętej przez
straż pożarną, w
przypadkach o
kluczowym znaczeniu
dla bezpieczeństwa osób
11.2 Do ochrony osób przez
służby wojskowe i
policyjne

Potencjalne
zamienniki dla
nowego sprzętu oraz
nowego obiektu

Potencjalne
zamienniki dla
sprzętu oraz obiektu
wyposażonego w
halonowy środek
gaśniczy

Oszacowane
koszty zamiany
lub zastępowania
halonowych
środków
gaśniczych

HFC-227ea

HFC-227ea

€€€

HFC-227ea
Gaz obojętny
Gaśnica przenośna

HFC-227ea
Gaz obojętny
Gaśnica przenośna

€€

CO2
Proszek
Piana gaśnicza
Woda
HFC-227ea

CO2
Proszek
Piana gaśnicza
Woda
HFC-227ea

€

HFC-227ea
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna
Tryskacze wodne

HFC-227ea
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna
Tryskacze wodne

€€

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza

€€

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza
HFC-236fa
FK-5-1-12

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza
HFC-236fa
FK-5-1-12

€

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna

€€

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12
CO2
Gaz obojętny
Mgła wodna
-

€€

HFC-227ea
HFC-236fa
FK-5-1-12

€€€

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza
Woda

CO2
Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza
Woda

€

Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza

Proszek gaśniczy
Piana gaśnicza

€
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Załącznik E – Podstawowe zainteresowane podmioty konsultowane podczas
przeglądu
Sektor Obrony
Ministerstwa Obrony Państw Członkowskich, poprzez europejską organizację Defence
Environmental Network (DEFNET) i przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie
Sektor lotnictwa cywilnego
European Aviation Safety Agency (EASA)
Association of European Airlines (AEA)
Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD)
International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA)
UNEP Halons Technical Options Committee (HTOC)
Sektor naftowy, gazowy i petrochemiczny
International Association of Oil and Gas Producers (OGP)
Oil Companies' European Association for Environment, Health and Safety in Refining and
Distribution (CONCAWE)
European Petroleum Industry Association (EUROPIA)
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)
The European Union of the Natural Gas Industry (EUROGAS)
Technical Association of the European Natural Gas Industry (Marcogaz)
Sektor żeglugi handlowej
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)
European Community Shipowners' Associations (ECSA)
International Marine Contractors' Association (IMCA)
Committee of Professional Agricultural Organisations, General Confederation of Agricultural
Cooperatives in the European Union (Copa-Cogeca)
Sektor siłowni jądrowych
European Atomic Forum (FORATOM)
Tunel pod kanałem La Manche
Eurotunnel
Eurostar UK Ltd
Société Nationale des Chemins de Fer Belges (NMBS/SNCB)
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
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1

Pojazdy wojskowe

Przedział silnikowy - stałe systemy
Przedział załogi – stałe systemy
Przedział załogi - gaśnice

2

Statki wojskowe

Przedział maszynowni - stałe systemy
Przestrzeń silnikowy - stałe systemy
Przedział urzadzeń elektrycznych - stałe systemy
Centra dowodzenia - stałe systemy
Pomieszczenia pompy paliwa - stałe systemy
Zbiorniki łatwopalnych cieczy - stałe systemy
Hangar - gaśnice

3

Wojskowe łodzie
podwodne

Przedział maszynowni - stałe systemy
Centra dowodzenia - stałe systemy
Przestrzeń zespołu prądnicowego z silnikiem
wysokoprężnym - stałe systemy
Przedział urządzeń elektrycznych - stałe systemy

4

Statki powietrzney

Przedział ładowni - stałe systemy
Kabina - gaśnice
Silnik i APU - stałe systemy
Zobojętnianie zbiorników paliwa - stałe systemy
Zbiornik na ścieki z toalet - stałe systemy
Przegrody kadłubowe - stałe systemy

5

Petrochemikalia

Ochrona - stałe systemy

6

Statki towarowe

Zobojetnianie - stałe systemy

7

Centra dowodzenia

Przestrzeń zwykle zajmowana przez ludzi - stałe
systemy
Przestrzeń zwykle zajmowana przez ludzigaśnice
Przestrzeń zwykle niezajmowana przez ludzi stałe systemy

8

Płyta i budynki
lotniska

Pojazdy ratunkowe e - gaśnice
Hangar - gaśnice

9

Jądrowe

Zagrożenie radioaktywne - stałe systemy

10

Tunel pod kanałem
La Manche

Obiekty techniczne - stałe systemy
Pociągi w tunelu - stałe systemy

11

Inne

Straż pożarna - gaśnice
Wojsko/policja - gaśnice

Proponowane przeglądy dat granicznych i dat końcowych

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

2040
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2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zastosowanie

2010

Załącznik F – Zestawienie harmonogramu wycofywania halonów z zastosowań krytycznych w projekcie nowego Załącznika VI

Ï

Uwaga: Pogrubiona pionowa czarna kreska (na lewo):data graniczna dla nowego sprzętu i obiektu w zastosowaniu krytycznym; Pogrubiona pionowa niebieska kreska (na prawo): data końcowa
dla nowego sprzętu i obiektu w zastosowaniu krytycznym; poziomy kolorowy slupek: dozwolone jest stosowanie halonu do wymienionych rodajow sprzętu i obiektów.
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Tłumaczenie: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu IChP
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