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

1.

INFORMACJE OGÓLNE DLA IMPORTERÓW
1.1.

Wprowadzenie

Niniejsza część podręcznika licencjonowania zawiera informacje dla importerów na
temat systemu licencjonowania substancji zubożających warstwę ozonową,
ustanowionego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 („rozporządzenie”).
Informacje ogólne na temat systemu licencjonowania znajdują się w części I niniejszego
podręcznika.
Rozporządzenie nakłada szereg ograniczeń dotyczących substancji wymienionych w
załączniku I do tego rozporządzenia. W niniejszym podręczniku substancje te zwane są
dalej „substancjami zubożającymi warstwę ozonową” lub „ODS”. Substancje
wymienione w załączniku II rozporządzenia nie są objęte środkami opisanymi w
niniejszym podręczniku. Na mocy rozporządzenia przywóz ODS jest w dużym stopniu
zakazany, a w przypadkach, w których stosuje się zwolnienia z zakazu, wymagane jest
uzyskanie licencji. O ile nie określono inaczej, w niniejszym dokumencie skrót ODS
odnosi się również do produktów i urządzeń zawierających ODS lub od nich
uzależnionych oraz do mieszanin zawierających ODS.
1.2. Przegląd ogólnych warunków przywozu
Przywóz ODS jest zakazany. Poniższa tabela zawiera zestawienie zwolnień z tego
zakazu.
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Grupa

Przywóz substancji

Grupy I-IX w •
załączniku I do
rozporządzenia •
(WE) nr
•
1005/2009
•
•
•
•
•
•

1.3.

Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych 1
Do zastosowań jako substraty
Do zastosowań jako czynniki
ułatwiające procesy chemiczne
Do regeneracji
Do zniszczenia
Bromek metylu do stosowania w
nagłych przypadkach
Bromek metylu do celów QPS w
przypadku wywozu powrotnego (do
dnia 31 grudnia 2014 r.)
HCFC przeznaczony do wywozu
powrotnego (do dnia 31 grudnia
2019 r.)
Halony odzyskane, poddane
recyklingowi lub zregenerowane
(substancje grupy III) do zastosowań
krytycznych

Przywóz produktów i urządzeń
zawierających ODS lub od nich
uzależnionych
• Do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych 1
• Do zniszczenia
• Do krytycznych zastosowań halonów
(substancje grupy III)
• Do zastosowań wyłączonych (tylko
HCFC)

Porady dotyczące bezpieczeństwa handlowego

Nielegalny handel ODS jest faktem. Aby uniknąć nieumyślnego uczestnictwa w takim
procederze, przed złożeniem wniosku o wydanie licencji na przywóz importerzy powinni
wziąć pod uwagę następujące kwestie:
•

Należy sprawdzić, czy partner handlowy w kraju źródłowym ma odpowiednią
licencję na wywóz lub może w inny sposób wykazać, że jest uprawnionym
eksporterem (ponieważ w niektórych krajach licencja na wywóz jest wystawiana
dopiero po przedstawieniu odpowiedniej licencji na przywóz wydanego w Unii
Europejskiej).

•

Protokół montrealski przewiduje pewne zwolnienia dotyczące wtórnych ODS. Z tego
względu pierwotne ODS są często celowo zanieczyszczane olejem lub innymi
materiałami, aby imitowały wtórne ODS. Zgłaszano poważne uszkodzenia urządzeń
w wyniku stosowania takich fałszywych wtórnych ODS. Zaleca się dokładną
kontrolę jakości w odniesieniu do wszystkich wysyłek ODS.

•

Przywóz HCFC do celów chłodniczych w Unii Europejskiej jest zakazany od 1
stycznia 2010 r. Obejmuje to wtórne HCFC.

Jeżeli jakiekolwiek przedsiębiorstwo zetknie się z działalnością budzącą podejrzenia,
Komisja Europejska będzie wdzięczna za przekazanie informacji na ten temat.
1

Zob. rozporządzenie Komisji nr 291/2011 w sprawie nieodzownych zastosowań substancji
kontrolowanych oraz informacje dostępne w części X niniejszego podręcznika.
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Informacje te będą traktowane jako poufne. Mogą one w przyszłości pomóc w
zapobieganiu nielegalnemu handlowi, zapobiegając tym samym niepotrzebnemu
niszczeniu warstwy ozonowej oraz stratom finansowym ponoszonym przez
przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem.
1.4.

Ogólny przegląd procedury licencjonowania przywozu

Procedura licencjonowania przywozu w Unii Europejskiej dzieli się na trzy części. Jak
opisano szczegółowo w części I niniejszego podręcznika, wszyscy importerzy muszą
przejść wszystkie trzy etapy:
Okres

Etap

Rok poprzedzający przywóz

Złożenie zgłoszenia przywozowego (lub zgłoszenia do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych w przypadku ODS do
zastosowań laboratoryjnych) po obwieszczeniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Okres składania zgłoszeń trwa dwa
miesiące, z reguły od maja do sierpnia każdego roku (może jednak
ulegać zmianom).

Rok przywozu

Złożenie wniosku o wydanie licencji na przywóz oraz dokonanie
przywozu.

Rok następujący po przywozie

Złożenie sprawozdania z całego przywozu substancji i mieszanin
najpóźniej do dnia 31 marca.

1.5.

Zgłoszenie a licencja

Należy zwrócić uwagę na różnicę między zgłoszeniem przywozowym a licencją na
przywóz. Zgłoszenie stanowi wstępne powiadomienie o przywozie, jaki dane
przedsiębiorstwo zamierza zrealizować w roku licencjonowania (czyli roku
kalendarzowym, w którym nastąpi przywóz). Zgłoszenie przywozowe obejmuje
całkowitą ilość całego przywozu, jaki ma być zrealizowany w danym roku
licencjonowania.
Ważne:

!

Złożenie zgłoszenia nie upoważnia do dokonania przywozu.

Zgłoszenia przywozowe i zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych służą
do usprawnienia procedury przydzielania kontyngentów. Ponadto, Komisja Europejska
może wykorzystać zgłoszenie, na przykład, do sprawdzenia kwalifikowalności
przywozu, którego dotyczy wniosek, lub do usprawnienia wymiany informacji między
stronami protokołu montrealskiego w zakresie transgranicznego przemieszczania ODS.
Zgłoszenia przywozowe są też weryfikowane przez właściwy organ danego państwa
członkowskiego.
O samą licencję na przywóz trzeba się ubiegać bezpośrednio przed planowanym
przywozem. Dla każdej wysyłki wymagane jest oddzielna licencja. Jak opisano poniżej,
warunki składania wniosków różnią się w zależności od rodzaju przywozu. Licencja na
przywóz może dotyczyć tylko określonej części ilości całkowitej wykazanej w
zgłoszeniu, tak że całkowitą ilość można podzielić na mniejsze części w celu dokonania
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kilku przywozów w ciągu roku. Przedsiębiorstwo jest upoważnione do dokonania
przywozu dopiero po otrzymaniu licencji na przywóz. Wydanie licencji na przywóz
wymaga uprzedniego złożenia zgłoszenia przywozowego.
1.6.

Zgłoszenie przywozowe a zgłoszenie do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych

Zgłoszenie przywozowe jest wymagane w odniesieniu do wszystkich rodzajów
przywozu. Jedynym wyjątkiem jest przywóz substancji do zastosowań laboratoryjnych
lub analitycznych (chemikalia laboratoryjne), który wymaga złożenia zgłoszenia do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych. Jak opisano poniżej, zgłoszenie do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych umożliwia następnie wnioskodawcy wybór
między przywozem a produkcją.

2.

ZGŁOSZENIE PRZYWOZOWE

W niniejszym rozdziale opisano procedurę zgłoszenia przywozowego. Opis procedury
zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych znajduje się w rozdziale 3.
2.1.

Okres składania zgłoszeń przywozowych

Okres składania zgłoszeń przywozowych jest ogłaszany corocznie w obwieszczeniu
publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z reguły na początku
wiosny. Nowi importerzy muszą się zarejestrować w bazie danych ODS, jak opisano w
części I niniejszego podręcznika.
Ponadto, Komisja Europejska dołoży wszelkich starań, aby informacja o publikacji
obwieszczenia znalazła się w oknie komunikatu ODS, a importerzy już zarejestrowani w
bazie danych ODS zostali poinformowani pocztą elektroniczną o rozpoczęciu okresu
składania zgłoszeń. Wiadomość elektroniczna zostanie wysłana na adresy zarejestrowane
w bazie danych ODS. Informacja w oknie komunikatu i powiadomienie emailem to
usługi grzecznościowe. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli
wiadomość elektroniczna nie dotrze do adresata. Obowiązek śledzenia odpowiednich
publikacji w Dzienniku Urzędowym ciąży na przedsiębiorstwie.
Z reguły okres składania zgłoszeń trwa dwa miesiące i przypada między majem a
wrześniem każdego roku. Dokładne daty mogą się zmieniać.
2.1.1.

Przywóz podlegający kwotom

W odniesieniu do przywozu objętego zakresem art. 16 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009 obowiązują kwoty roczne. Kwoty dotyczą przywozu substancji
kontrolowanych i mieszanin przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w
odniesieniu do:
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•
•
•
•

HCFC do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych2;
zastosowań krytycznych;
zastosowań jako substraty;
zastosowań jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne.

Przywóz inny niż określony powyżej nie podlega kwotom.
Zgłoszenia dotyczące przywozów, na które obowiązują kwoty, muszą być złożone w
okresie składania zgłoszeń. Składanie zgłoszeń w późniejszym terminie ani zmiany
zgłoszeń nie są możliwe. Przy przyznawaniu kwot uwzględnione zostaną tylko te
zgłoszenia, które zostały złożone przed końcem okresu składania zgłoszeń i nie
zawierają błędów. Dlatego wnioskodawcom zaleca się składać zgłoszenia na tyle
wcześnie, aby możliwe było wprowadzenie niezbędnych poprawek przed upływem
okresu składania zgłoszeń.
2.1.2.

Przywóz niepodlegający kwotom

Chociaż nie jest to formalnie obowiązkowe, wszelkie inne deklaracje przywozowe
należy również składać w okresie składania zgłoszeń, aby usprawnić procedurę i uniknąć
opóźnień. Zgłoszenia złożone po terminie oraz zmiany są przetwarzane w sposób
opisany w odpowiednim rozdziale poniżej.
2.2.

Formularz zgłoszenia przywozowego
2.2.1.

Ogólny opis formularza

Niezwłocznie po rozpoczęciu okresu składania zgłoszeń w panelu nawigacji bazy danych
ODS pojawi się przycisk do składania zgłoszeń na następny rok. Należy kliknąć na
przycisk, aby otworzyć formularz zgłoszenia. Po złożeniu zgłoszenia przedsiębiorstwo
może je jedynie odczytać.
Formularz internetowy do składania zgłoszeń przywozowych zawiera następujące pola,
które należy wypełnić:
•
•
•
•

„Substance” (Substancja);
„Net quantity” (Ilość netto);
„Nature and purpose of the substance” (Charakter i przeznaczenie substancji);
„Name and address of the undertaking where the substance will be used” (Nazwa
i adres przedsiębiorstwa, gdzie substancja będzie stosowana).

Następujące dane zostaną dodane automatycznie:
•
•

2

„CN code” (Kod CN);
„ODP quantity” (Ilość ODP).

Chociaż przywóz HCFC do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych jest przedmiotem art. 16, to
muszą być one zgłaszane z zastosowaniem procedury do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych, jak
opisano poniżej.
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Powyższy zestaw sześciu pól to tzw. „declaration line” (wiersz zgłoszenia). W zależności
od planów handlowych importera, zgłoszenie może się składać z kilku wierszy. Każdy
wiersz zgłoszenia opatrzony jest numerem w formularzu.

Rysunek VI/1: Formularz zgłoszenia przywozowego

2.2.2.

„Substance” (Substancja)

Z listy należy wybrać jedną z substancji kontrolowanych. W przypadku przywozu
produktów i urządzeń należy wybrać substancje zawarte w towarach. W przypadku
mieszanin każda ODS zawarta w mieszaninie musi być zgłoszona osobno.
2.2.3.

„Netto quantity” (Ilość netto)

W tym polu należy wpisać ilość netto w kilogramach metrycznych. Oznacza to całkowitą
ilość, która ma być przedmiotem przywozu w danym roku kalendarzowym. Aby uniknąć
nieporozumień, liczby należy wpisywać bez przecinków ani kropek dziesiętnych. W
zgłoszeniu przywozowym nie trzeba podawać wartości w gramach. Wszystkie wartości
należy zaokrąglić w górę do najbliższego kilograma.
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Ważne:

!

W bazie danych ODS stosuje się przecinki (,) do oddzielania tysięcy i kropki (.) jako
znak dziesiętny.

W przypadku mieszanin ilość powinna dotyczyć tylko ilości ODS zawartej w
mieszaninie.
2.2.4.

„Nature and purpose of the substance” (Charakter i przeznaczenie
substancji)

Należy wybrać odpowiednie zastosowanie z listy. Nie wszystkie zastosowania mogą być
połączone ze wszystkimi ODS. Ponadto, z przyczyn technicznych, niektóre zastosowania
z listy mogą w rzeczywistości nie być już dozwolone w danym roku licencjonowania.
Należy w szczególności wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Nie należy wybierać zastosowań poprzedzonych znakiem „x”, ponieważ nie będą one
już dozwolone w wybranym roku licencjonowania, jednak z przyczyn technicznych
nie można ich jeszcze usunąć. Takie zastosowania nie będą brane pod uwagę przy
przyznawaniu kwot.
•

Jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu produktów lub urządzeń zawierających ODS lub
od nich uzależnionych, należy wybrać zastosowanie rozpoczynające się od „Products
Imp:…” (Przywóz produktów:…). Wszystkie pozostałe zastosowania dotyczą
przywozu substancji luzem.

•

W normalnym zgłoszeniu przywozowym nie należy wybierać zastosowania „Methyl
bromide for emergency uses” (Bromek metylu do stosowania w nagłych
przypadkach). Nagłe przypadki są ze swej natury nieprzewidywalne. Zostanie
opublikowana specjalna procedura zgłaszania takich zastosowań.
2.2.5.

„Name, address … of the undertaking where the substance will be
used” (Nazwa, adres, … przedsiębiorstwa, gdzie substancja będzie
stosowana)

Pole to należy wypełnić tylko w przypadku, gdy substancja jest przeznaczona:
•

do zastosowań w charakterze substratu lub

•

do regeneracji lub zniszczenia.

W takich przypadkach wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. Jeżeli nie podano tych
informacji w przypadkach wymienionych powyżej, zgłoszenie nie zostanie
uwzględnione przy przyznawaniu kwot. We wszystkich innych przypadkach nie trzeba
wypełniać tego pola. Wskazane przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę w Unii
Europejskiej. Może, ale nie musi, być ono tożsame z importerem. W razie potrzeby
można wskazać kilka przedsiębiorstw.
Podanie pełnego zestawu danych (nazwa, adres, numer telefonu i faksu) jest wymagane
w wierszu zgłoszenia tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest wymieniane po raz
pierwszy. We wszystkich pozostałych wierszach wystarczy już tylko nazwa
przedsiębiorstwa.
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Nawet jeśli dla danej kombinacji substancji i zastosowania istnieje kilku użytkowników,
nie trzeba dodawać wiersza zgłoszenia dla każdego użytkownika. Wszystkich
użytkowników można wpisać w tym samym wierszu.
Komisja zdaje sobie sprawę, że przewidywanie zachowań nabywców nie zawsze jest
łatwe. Rynek substratów ODS jest jednak bardzo ograniczony i zmiany w bazie klientów
są mało prawdopodobne. Oczekuje się, że importerzy podadzą najlepsze dane
szacunkowe na podstawie sprzedaży w poprzednich latach.
2.2.6.

Finalizacja wiersza zgłoszenia

Po wypełnieniu wiersza zgłoszenia można go dodać do zgłoszenia, klikając „Add to the
declaration” (Dodaj do zgłoszenia). Następnie można wypełnić kolejny wiersz
zgłoszenia lub, jeżeli zgłoszenie jest kompletne, wysłać je do Komisji Europejskiej,
klikając przycisk „Submit declaration form” (Wyślij formularz zgłoszenia) (zob.
poniżej).
2.2.7.

Korekta wiersza zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane, można je poprawić. Nie można jednak
poprawiać poszczególnych elementów wiersza zgłoszenia. Aby dokonać poprawek,
trzeba usunąć cały wiersz zgłoszenia, klikając na mającą kształt rombu ikonkę „Remove”
(Usuń) po prawej stronie danego wiersza zgłoszenia (zob. rysunek VI/1 powyżej).
Wiersz zgłoszenia można wtedy wpisać ponownie w sposób opisany powyżej.
2.3.

Złożenie zgłoszenia przywozowego
2.3.1.

Złożenie podczas okresu składania zgłoszeń

Kliknięcie na przycisk „Submit the declaration” (Wyślij zgłoszenie) wysyła zgłoszenie
do Komisji Europejskiej. Niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma
potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Właściwy organ państwa członkowskiego,
w którym znajduje się przedsiębiorstwo, zostanie automatycznie powiadomiony o
złożeniu zgłoszenia i będzie mieć do niego dostęp w trybie odczytu.
Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się komunikat „The declaration is closed. You cannot
modify it anymore.” (Zgłoszenie zostało zamknięte. Nie można już wprowadzać zmian.)
Nie trzeba już składać podpisanej kopii zgłoszenia, chyba że Komisja Europejska
wyraźnie tego zażąda.
Jeżeli Komisja zażąda podpisanej kopii, łatwą do wydrukowania wersję można uzyskać,
klikając na przycisk „Show print version” (Pokaż wersję do druku). Jeżeli z
jakichkolwiek przyczyn przycisk ten się nie pojawi (np. dlatego, że upłynął normalny
termin składania zgłoszeń), można wówczas użyć opcji drukowania przeglądarki
internetowej. Podpisaną kopię należy przesłać pocztą elektroniczną (jako plik PDF lub
TIF) lub faksem. Nie trzeba wysyłać zgłoszenia w formie papierowej.
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2.3.2.

Zgłoszenia złożone po terminie

Ważne:

!

Zgłoszenia po terminie są możliwe tylko w przypadku przywozów, które nie
podlegają kwotom.

Zachęca się importerów do składania zgłoszeń w przeznaczonym do tego okresie, tak
aby zapewnić ich szybkie przetwarzanie.
Zgłoszenia złożone po terminie będą przetwarzane w oparciu o zobowiązanie do
starannego działania, ale może to oznaczać znaczne opóźnienia. Na przetwarzanie
zgłoszenia należy zarezerwować co najmniej dziesięć dni roboczych3. Aby uniknąć
dalszych opóźnień, importerów uprasza się o nienadsyłanie przypomnień przed upływem
tego okresu. Poza tym opóźnieniem, zgłoszenia złożone po terminie są przetwarzane tak
samo, jak zgłoszenia złożone w okresie składania zgłoszeń.
Po rozpoczęciu okresu składania zgłoszeń dla danego roku licencjonowania zgłoszenia
przywozowe nieobjęte kwotami można składać w dowolnym terminie do końca roku
licencjonowania. Jednakże, z uwagi na wymagany czas przetwarzania, nie można
zagwarantować, że zgłoszenia złożone pod koniec roku licencjonowania zostaną
przetworzone w odpowiednim czasie.
2.4.

Po złożeniu zgłoszenia przywozowego
2.4.1.

Weryfikacja

Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja Europejska dokonuje pierwszej
wiarygodności. Pełnej kontroli nie można wykonać z następujących powodów:

kontroli

Z założenia zgłoszenie stanowi deklarację zamiarów. Zasadniczo importerzy mają prawo
zgłosić wszystko, niezależnie od tego, czy na przykład dany handel się kwalifikuje, czy
nie.
Komisja nie jest w stanie sprawdzić, czy zgłoszenie pokrywa zapotrzebowanie handlowe
importera.
Do chwili faktycznego dokonania zgłoszonego przywozu warunki transgranicznego
przemieszczania mogą się zmienić.
Zgłoszenie nie zawiera wszystkich szczegółów niezbędnych do oceny legalności handlu,
którego dotyczy wniosek.
Z powyższych przyczyn Komisja nie zatwierdza ani nie akceptuje samych zgłoszeń, a
jedynie wysyła automatyczne potwierdzenie ich odbioru. Importerów uprasza się, aby
nie żądali wystawiania tego rodzaju akceptacji. W przypadku wykrycia oczywistego
błędu lub problemu importer zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

3

W okresach szczególnego obciążenia lub przerw w usłudze obwieszczanych w oknie komunikatu ODS
należy się spodziewać jeszcze dłuższego czasu przetwarzania.

Podręcznik licencjonowania — VI Importerzy wersja 04.01

Strona 12 z 39

Przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili sprawdzić, co wysłały do Komisji, klikając
przycisk „Import declaration” (Zgłoszenie przywozowe). Te same informacje będą
również widoczne dla Komisji i właściwego organu danego państwa członkowskiego.
Informacje te zostaną automatycznie uwzględnione przy przyznawaniu kwot, o ile
zawartość zgłoszenia jest kwalifikowalna.
2.4.2.

Zmiany

Po złożeniu zgłoszenia użytkownik nie może dokonywać w nim zmian. Jeżeli zmiany są
konieczne, należy skontaktować się z Komisją w celu ponownego otwarcia zgłoszenia.
Użytkownik może wówczas wprowadzić zmiany, jak opisano powyżej, i ponownie
wysłać zgłoszenie.
Ważne:

!

Jeżeli zgłoszenie pozostaje otwarte, to na dany rok licencjonowania nie można
składać wniosków o wydanie licencji.

Zmiany można z reguły wprowadzać tylko w przypadku tych przywozów, które nie
podlegają kwotom. W rzadkich przypadkach, gdy uzasadniona jest zmiana zgłoszenia
dotyczącego przywozu podlegającego kwotom, Komisja przekazuje specjalne instrukcje.
Po złożeniu zmienionego zgłoszenia zmiana zostanie zweryfikowana przez Komisję
zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Podobnie jak zgłoszenia złożone po
terminie, zmiany również są przetwarzane w oparciu o zobowiązanie do starannego
działania. Na ich przetwarzanie należy zarezerwować co najmniej dziesięć dni
roboczych4. Aby uniknąć dalszych opóźnień, importerów uprasza się o nienadsyłanie
przypomnień przed upływem tego okresu.
Po ponownym złożeniu zgłoszenia przywozowego nie można złożyć wniosku o wydanie
licencji, dopóki Komisja nie skończy weryfikować zgłoszenia i nie dokona ewentualnych
zmian w kwotach. Wnioskodawcy zostaną odpowiednio powiadomieni pocztą
elektroniczną.

3.

ZGŁOSZENIE DO NIEODZOWNYCH ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNYCH

W niniejszym rozdziale opisano procedurę zgłoszenia do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych. Importerzy muszą złożyć zgłoszenie do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych, jeżeli zamierzają przywozić ODS do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych z krajów lub terytoriów spoza Unii Europejskiej.

4

W okresach szczególnego obciążenia lub przerw w usłudze obwieszczanych w oknie komunikatu ODS
należy się spodziewać jeszcze dłuższego czasu przetwarzania.
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Ważne:

!

Należy wziąć pod uwagę stosowne warunki nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i analitycznych określone w części X niniejszego podręcznika.

Zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych dotyczą nie tylko importerów,
ale i producentów. W niniejszej części podręcznika opisano procedurę składania
zgłoszeń do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych wyłącznie z punktu widzenia
importera. Producenci lub przedsiębiorstwa, dla których ODS są produkowane w Unii
Europejskiej, znajdą odpowiednie informacje w części VIII niniejszego podręcznika.
Przedsiębiorstwa, które kupują ODS tylko w gotowej postaci od producentów lub innych
dostawców w Unii Europejskiej i nie importują ODS ani takie substancje nie są dla nich
produkowane, nie muszą składać zgłoszenia do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych. Podlegają oni procedurze z numerem identyfikacyjnym, opisanej w
części X niniejszego podręcznika.
3.1.

Okres składania zgłoszeń do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych

Zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych należy składać w okresie
składania zgłoszeń publikowanym corocznie w obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, z reguły wiosną.
Ponadto, Komisja Europejska dołoży wszelkich starań, aby informacja o publikacji
obwieszczenia znalazła się w oknie komunikatu ODS, a zarejestrowani importerzy
zostali poinformowani pocztą elektroniczną na początku okresu składania zgłoszeń.
Wiadomość elektroniczna zostanie wysłana na adresy zarejestrowane w bazie danych
ODS. Informacja w oknie komunikatu i powiadomienie emailem to usługi
grzecznościowe. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli
wiadomość poczty elektronicznej nie dotrze do adresata. Obowiązek śledzenia
odpowiednich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ciąży na
przedsiębiorstwie.
Z reguły okres składania zgłoszeń trwa dwa miesiące i przypada między majem a
wrześniem każdego roku, ale dokładne daty mogą się zmieniać. Tylko w tym okresie
przedsiębiorstwa mogą składać zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
w bazie danych ODS. Po upływie okresu składania zgłoszeń nie można składać zgłoszeń
ani wprowadzać do nich zmian.
Przy przyznawaniu kwot uwzględnione zostaną tylko te zgłoszenia, które zostały złożone
przed końcem okresu składania zgłoszeń i nie zawierają błędów. Dlatego
wnioskodawcom zaleca się składanie zgłoszeń na tyle wcześnie, aby możliwe było
wprowadzenie niezbędnych poprawek przed upływem okresu składania zgłoszeń.

3.2.

Formularz zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
3.2.1.

Ogólny opis formularza

Niezwłocznie po rozpoczęciu okresu składania zgłoszeń w panelu nawigacji pojawi się
przycisk do składania zgłoszeń do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych na
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następny rok. Przycisk ten będzie dostępny tylko dla tych przedsiębiorstw, które są
zarejestrowane jako importerzy do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych. Należy
kliknąć na przycisk w czasie okresu składania zgłoszeń, aby otworzyć formularz
zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych.
Formularz do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych składa się z dwóch części.
Pierwsza jest podobna do innych formularzy zgłoszeń i obejmuje informacje na temat
substancji. Druga część dotyczy informacji o dostawcach i klientach. W formularzu
znajdują się następujące pola:
•
•
•
•
•
•
•

„Substance” (Substancja);
„Net quantity” (Ilość netto);
„Historical data for the substance” (Dane archiwalne dotyczące substancji);
„To be obtained from” (Źródło uzyskania);
„Justify the use” (Uzasadnić zastosowanie);
„Name, address and telephone/fax numbers of producers or suppliers” (Nazwy,
adresy i numery telefonu/faksu producentów lub dostawców);
„Name, address and telephone/fax numbers of your clients”(Nazwy, adresy i
numery telefonu/faksu Państwa klientów).

Następujące dane zostaną dodane automatycznie:
•
•
•

„CN code” (Kod CN);
„ODP quantity” (Ilość ODP);
„Historical data” (Dane archiwalne) – dotyczą wcześniejszych lat.

Powyższy zestaw dziesięciu pól to tzw. „declaration line” (wiersz zgłoszenia).
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Rysunek VI/2: Formularz zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
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3.3.

Górna część formularza: informacje dotyczące substancji

Górna część formularza zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
obejmuje informacje dotyczące substancji i jej zamierzonego stosowania.
3.3.1.

„Substance” (Substancja)

Z listy należy wybrać jedną z substancji kontrolowanych.
3.3.2.

„Net quantity” (Ilość netto)

W tym polu należy wpisać ilość substancji netto w kilogramach metrycznych. Oznacza
to całkowitą ilość, która ma być przedmiotem przywozu w danym roku kalendarzowym.
W bazie danych ODS stosuje się przecinki (,) do oddzielania tysięcy i kropki (.) jako
znak dziesiętny. Aby uniknąć nieporozumień, liczby należy wpisywać bez przecinków
ani kropek dziesiętnych. Z reguły nie trzeba podawać wartości w gramach w zgłoszeniu
przywozowym. Wszystkie wartości należy zaokrąglić w górę do najbliższego kilograma.
3.3.3.

„Historical data for the substance” (Dane archiwalne dotyczące
substancji)

Pole „Historical data” (Dane archiwalne) składa się z dwóch edytowalnych rubryk,
jednej dla roku ubiegłego i jednej dla bieżącego. W pierwszej należy wpisać ilość
rzeczywiście przywiezioną lub wyprodukowaną do stosowania w roku ubiegłym, a w
drugiej szacunkową ilość całkowitego przywozu w roku bieżącym.
Należy tutaj podać faktyczną ilość, a nie ilość zgłoszoną w poprzednim zgłoszeniu do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych. Dane wpisane dla poprzedniego roku nie
powinny przekraczać ilości będącej przedmiotem licencji na przywóz lub zezwolenia na
produkcję w ostatnim roku. Wartości te nie powinny obejmować ilości zakupionych od
innych dostawców znajdujących się w Unii Europejskiej.
Po wpisaniu wiersza zgłoszenia baza danych automatycznie doda odpowiednie dane z
dwóch lat poprzedzających ostatni rok. Będą one pochodzić z ewentualnych
wcześniejszych zgłoszeń do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych.
3.3.4.

„To be obtained from” (Źródło uzyskania)

„Outside EU (to be imported)” (Spoza UE – przywóz) to jedyna możliwa opcja dla
importerów. Pole to oferuje jeszcze inne opcje, ponieważ zgłoszenia do nieodzownych
zastosowań laboratoryjnych dotyczą nie tylko importerów, ale również przedsiębiorstw,
które składają zamówienia u producentów z Unii Europejskiej.
„EU producers” (Producenci z UE) to opcja tylko dla tych producentów lub
przedsiębiorstw, dla których ODS wytwarzają europejscy producenci. Więcej
szczegółów znajduje się w części VIII niniejszego podręcznika.
Jeżeli ostateczne źródło nie jest jeszcze znane, należy utworzyć oddzielny wiersz
zgłoszenia dla każdej opcji.

Podręcznik licencjonowania — VI Importerzy wersja 04.01

Strona 17 z 39

Ważne:

!

W żadnym razie nie należy wybierać opcji „Other (than producers) within the EU” (Z
UE, inne niż producenci) oraz „Unknown” (Nieznane), ponieważ są już
przedawnione. Jeżeli któraś z tych opcji zostanie wybrana, zgłoszenie nie zostanie
uwzględnione przy przyznawaniu kwot.
3.3.5.

„Nature and purpose of the substance” (Charakter i przeznaczenie
substancji)

Należy wybrać zamierzone zastosowanie substancji z listy możliwych zastosowań. Lista
z przykładami i dalszymi informacjami na temat każdej kategorii znajduje się w
załączniku I do części X niniejszego podręcznika.
Nie należy wybierać zastosowań poprzedzonych znakiem „x”, ponieważ nie będą one już
dozwolone w wybranym roku licencjonowania. Takie zastosowania nie będą brane pod
uwagę przy przyznawaniu kwot.
Opcję „Laboratory use — Sale to distributor” (Zastosowanie laboratoryjne – sprzedaż na
rzecz dystrybutora) należy wybierać tylko wtedy, gdy wnioskodawca prowadzi sprzedaż
na rzecz innych dystrybutorów w Unii Europejskiej.
Opcję „Laboratory use — other use (specified below)” (Zastosowanie laboratoryjne –
inne zastosowanie, określone poniżej) należy wybierać tylko wtedy, gdy nie pasuje żadne
inne zastosowanie. Przy zaznaczeniu tej opcji należy również wypełnić pole „Justify the
use” (Uzasadnić zastosowanie). Opcja ta jest właściwa tylko w bardzo nielicznych
przypadkach. Przed zaznaczeniem tej opcji wnioskodawca powinien zdecydowanie
skontaktować się z Komisją.
3.3.6.

„Justify the use” (Uzasadnić zastosowanie)

Ważne:

!

Pole „Justify the use” (Uzasadnić zastosowanie) należy wypełnić tylko wówczas, gdy
w polu „Nature and purpose of the substance” (Charakter i przeznaczenie substancji)
wybrano „other use” (inne zastosowanie). W przeciwnym razie pole to musi
pozostać puste, ponieważ inaczej zastąpi zawartość pola „Nature and purpose of the
substance” (Charakter i przeznaczenie substancji), co może doprowadzić do
odrzucenia zgłoszenia.
3.3.7.

Finalizacja wiersza zgłoszenia

Po wypełnieniu wiersza zgłoszenia można go dodać do zgłoszenia, klikając „Add to the
declaration” (Dodaj do zgłoszenia). Następnie można wypełnić kolejny wiersz
zgłoszenia lub przejść do drugiej części formularza.
3.3.8.

Korekta wiersza zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane, można je poprawić. Nie można jednak
poprawiać poszczególnych elementów wiersza zgłoszenia. Aby dokonać poprawek,
trzeba usunąć cały wiersz zgłoszenia, klikając na mającą kształt rombu ikonkę „Remove”
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(Usuń) po prawej stronie danego wiersza zgłoszenia. Wiersz zgłoszenia można wtedy
wpisać ponownie w sposób opisany powyżej.
3.4.

Dolna część formularza: dostawcy i klienci

Dolna część formularza zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
obejmuje informacje dotyczące dostawców i klientów wnioskodawcy.
3.4.1.

„Name, address and telephone/fax numbers of producers or
suppliers” (Nazwy, adresy i numery telefonu/faksu producentów lub
dostawców)

W tym polu należy wpisać dane wybranych dostawców lub producentów. W przypadku
przywozu powinny to być wyłącznie przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej.
3.4.2.

„Name, address and telephone/fax numbers of your clients”(Nazwy,
adresy i numery telefonu/faksu Państwa klientów)

W tym polu należy podać dane klientów. Jeżeli jest ich tak wielu, że dane nie mieszczą
się w polu, można wówczas podać dane dziesięciu największych klientów oraz opis
grupy docelowej w odniesieniu do pozostałych i kraje przeznaczenia w Unii
Europejskiej. Ewentualnie, listę klientów można też przesłać oddzielnie za pomocą
poczty elektronicznej. W takim przypadku w tym polu należy zamieścić odnośnik do
załącznika.
Ważne:

!

Chociaż w formularzu napisano inaczej, to jednak w przypadku, gdy wnioskodawca
jest jednocześnie końcowym użytkownikiem, należy to również wpisać. Pozwoli to
uniknąć dalszych wyjaśnień dotyczących brakujących klientów.
3.4.3.

Finalizacja informacji na temat dostawców/klientów

Po wpisaniu wszystkich informacji na temat dostawców i klientów można je dodać do
zgłoszenia, klikając „Save in the declaration” (Zapisz w zgłoszeniu). Następnie
wnioskodawca może dodać lub edytować kolejne wiersze zgłoszenia w części dotyczącej
substancji lub złożyć zgłoszenie.
3.4.4.

Korekta informacji na temat dostawców/klientów

Jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane, informacje na temat dostawców/klientów
można poprawiać. Informacje zawarte w polach można edytować wedle życzenia. Po
ponownym kliknięciu przycisku „Save in the declaration” (Zapisz w zgłoszeniu) nowe
informacje zastąpią poprzednio zapisane dane.
3.5.

Złożenie zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych

Po wypełnieniu obydwu części formularza zgłoszenie można wysłać do Komisji
Europejskiej.
Kliknięcie na przycisk „Submit declaration form’” (Wyślij formularz zgłoszenia) wysyła
zgłoszenie do Komisji Europejskiej. Po wysłaniu zgłoszenia zgłaszający otrzyma
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potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Właściwy organ państwa członkowskiego,
w którym znajduje się przedsiębiorstwo, zostanie automatycznie powiadomiony o
złożeniu zgłoszenia i będzie mieć do niego dostęp w trybie odczytu.
Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się komunikat „The declaration is closed. You cannot
modify it anymore.” (Zgłoszenie zostało zamknięte. Nie można już wprowadzać zmian.)
Nie trzeba już składać podpisanej kopii zgłoszenia, chyba że Komisja Europejska
wyraźnie tego zażąda.
W razie konieczności łatwą do wydrukowania wersję można uzyskać, klikając na
przycisk „Show print version” (Pokaż wersję do druku). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn
przycisk ten się nie pojawi (np. dlatego, że upłynął normalny termin składania zgłoszeń),
można wówczas użyć opcji drukowania przeglądarki internetowej. Podpisaną kopię
należy przesłać pocztą elektroniczną (jako plik PDF lub TIF) lub faksem. Nie trzeba
wysyłać zgłoszenia w formie papierowej.
3.6.

Po złożeniu zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych
3.6.1.

Weryfikacja

Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja Europejska dokonuje pierwszej kontroli
wiarygodności. Na tym etapie nie wykonuje się pełnej kontroli z następujących
powodów:
Z założenia, zgłoszenie stanowi deklarację zamiarów. Zasadniczo, importerzy mają
prawo zgłosić wszystko, niezależnie od tego, czy, na przykład, dany handel się
kwalifikuje, czy nie.
Komisja nie jest w stanie ocenić, czy zgłoszenie pokrywa zapotrzebowanie handlowe
importera.
Do chwili faktycznego dokonania
transgranicznego mogą się zmienić.

zgłoszonego

przywozu

warunki

handlu

Zgłoszenie nie zawiera wszystkich szczegółów niezbędnych do oceny legalności handlu,
którego dotyczy wniosek.
Z powyższych przyczyn Komisja nie zatwierdza ani nie akceptuje samych zgłoszeń, a
jedynie wysyła automatyczne potwierdzenie ich odbioru. Importerów uprasza się, aby
nie żądali wystawiania tego rodzaju akceptacji. W przypadku wykrycia oczywistego
błędu lub problemu importer zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
Przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili sprawdzić, co wysłały do Komisji, klikając
przycisk „Essential laboratory use declaration” (Zgłoszenie do nieodzownych
zastosowań laboratoryjnych). Te same informacje będą również widoczne dla Komisji i
właściwego organu danego państwa członkowskiego. Informacje te zostaną
automatycznie uwzględnione przy przyznawaniu kwot, o ile zawartość zgłoszenia jest
kwalifikowalna.
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3.6.2.

Zmiany

Po złożeniu zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych nie można już
dokonywać w nim zmian. Wprowadzanie zmian po zakończeniu okresu składania
zgłoszeń z reguły nie jest możliwe z uwagi na powiązaną procedurę przyznawania kwot.
W rzadkich przypadkach, gdy zmiana jest uzasadniona, Komisja przekaże specjalne
instrukcje.

4.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA KWOT

Na mocy rozporządzenia przywóz substancji zubożających warstwę ozonową
przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu podlega limitom ilościowym
zwanym „kwotami”. Oprócz kwot, dla niektórych substancji i zastosowań
rozporządzenie ustanawia również wartości graniczne, w szczególności w odniesieniu
do:
•
•
•
•

nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych;
zastosowań krytycznych;
zastosowań jako substraty;
zastosowań jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne.
4.1.

Krótki opis procedury

Niniejszy rozdział ma charakter wyłącznie informacyjny. Importer nie bierze udziału w
procedurze przyznawania kwot.
Procedura przyznawania kwot trwa z reguły od 6 do 10 miesięcy, począwszy od końca
okresu składania zgłoszeń.
4.1.1.

Wniosek Komisji

Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń Komisja Europejska zbiera otrzymane
zgłoszenia i sporządza wniosek dotyczący przyznania kwot, stosując zasady określone w
rozporządzeniu.
Wniosek ten zostaje następnie udostępniony właściwym organom państw członkowskich
w celu zgłaszania pierwszych uwag.
4.1.2.

Projekt decyzji

Uwzględniając uwagi zgłoszone przez państwa członkowskie, Komisja Europejska
sporządza projekt decyzji. Projekt ten jest udostępniany innym departamentom Komisji
Europejskiej. Wszelkie uwagi są uwzględniane w projekcie.
4.1.3.

Komitet

Następnie projekt decyzji jest omawiany w komitecie ustanowionym na mocy art. 25
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, złożonym z przedstawicieli wszystkich państw
członkowskich, który następnie głosuje nad projektem.
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4.1.4.

Dostępność kwot w bazie danych ODS

Po zatwierdzeniu przez komitet uzgodnione kwoty wstępne są udostępniane
odpowiednim przedsiębiorstwom w bazie danych ODS. Po udostępnieniu kwot w bazie
danych ODS i otwarciu systemu składania wniosków przedsiębiorstwa mogą rozpocząć
składanie wniosków o wydanie licencji na następny rok licencjonowania. Na tym etapie
przedsiębiorstwa robią to na własne ryzyko, ponieważ kwoty nie mają jeszcze mocy
prawnej.
4.1.5.

Decyzja Komisji

Projekt decyzji jest następnie przekładany na odpowiednie języki urzędowe Unii
Europejskiej i przekazywany 27 Komisarzom do przyjęcia. Po przyjęciu decyzji Komisji
wnioskodawcy są powiadamiani indywidualnie przez Sekretariat Generalny Komisji o
przyznanych kwotach. Jednocześnie decyzja Komisji jest publikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Ze względu na zachowanie poufności same wartości
kwot nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym. Dopiero po powiadomieniu i
publikacji kwoty uzyskują moc prawną.
4.2.

Strona kwot

Po udostępnieniu kwot w bazie danych ODS będą się one wyświetlać na stronie kwot.
Aby otworzyć tę stronę, należy kliknąć „Quota YYYY”5 (Kwoty na RRRR) w panelu
nawigacji.

Rysunek VI/3: Strona kwot (Przykład)

5.

LICENCJA NA PRZYWÓZ

Procedura składania wniosków o wydanie licencji na przywóz jest w pełni elektroniczna.
Od 1 maja 2010 r. nie wydaje się już licencji papierowych. Urzędy celne mogą sprawdzić
ważność licencji na przywóz w trybie online.

5

RRRR oznacza rok licencjonowania (tj. rok kalendarzowy), dla którego ważne będą kwoty. W zależności
od pory roku może być dostępnych kilka przycisków, np. jeden dla bieżącego roku i jeden dla
następnego.
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5.1.

Informacje ogólne

Istnieją różne rodzaje licencji na przywóz, jak opisano w części I niniejszego
podręcznika:
•
•
•
•

„General import licence (LIC)” (Licencja ogólna na przywóz, LIC);
„Import licence to replace production (LPR)” (Licencja na przywóz w celu
zastąpienia produkcji, LPR);
„Import licence for re-export (LIP)” (Licencja na przywóz w celu wywozu
powrotnego, LIP);
„Import licence for products (LPD)” (Licencja na przywóz produktów, LPD).

Licencja ogólna na przywóz (LIC) może być oparte na zgłoszeniu przywozowym lub
zgłoszeniu do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i jest stosowane do przywozu
substancji lub mieszanin do wszelkich zastosowań z wyjątkiem przypadków, w których
obowiązuje jeden z innych rodzajów licencji wymienionych poniżej. Licencja ta nie jest
stosowana do produktów lub urządzeń zawierających ODS lub od nich uzależnionych.
Licencja ogólna na przywóz może być stosowana tylko do stałych procedur
przywozowych, takich jak dopuszczenie do swobodnego obrotu lub zastosowanie
końcowe.
Licencja na przywóz w celu zastąpienia produkcji (LPR) to szczególny rodzaj licencji na
przywóz, o które mogą się ubiegać tylko producenci, którzy otrzymali wniosek o
zezwolenie na produkcję ODS. Więcej informacji na temat tej procedury znajduje się w
części VIII niniejszego podręcznika.
Licencje na przywóz w celu wywozu powrotnego (LIP) są dostępne dla importerów,
którzy zgłosili przywóz w celu wywozu powrotnego HCFC lub bromku metylu do celów
kwarantanny i zastosowań przed wysyłką. Substancje lub mieszaniny przywożone w celu
wywozu powrotnego muszą zostać przepakowane i następnie ponownie wywiezione w
określonym terminie.
•

Bromek metylu musi być wywieziony ponownie do dnia 31 grudnia roku, w
którym nastąpił przywóz. Wyjątek ten przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia
2014 r. Do tego dnia wszystkie ilości muszą zostać ponownie wywiezione.

•

HCFC muszą być wywiezione ponownie do dnia 31 grudnia roku następującego
po roku przywozu. Wyjątek ten przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2019 r.
Do tego dnia wszystkie ilości muszą zostać ponownie wywiezione.

Licencje na przywóz produktów (LPD) są dostępne dla importerów, którzy zgłosili
przywóz produktów lub urządzeń zawierających kontrolowane substancje lub od nich
uzależnionych. Dotyczy to towarów przywiezionych w ramach dowolnej procedury
celnej, które zawierają następujące substancje lub są od nich uzależnione:
•
•
•

wtórne halony do zastosowań krytycznych;
dowolną substancję kontrolowaną do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych;
dowolną substancję kontrolowaną do zniszczenia.

W zależności od ODS, które mają być przywiezione, i ich zastosowań, baza danych ODS
automatycznie przypisuje poszczególne wiersze zgłoszenia przywozowego lub
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zgłoszenia do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych do właściwego rodzaju licencji
na przywóz. Przedsiębiorstwa mogą być uprawnione do ubiegania się o różne rodzaje
licencji na przywóz. Dla wszystkich rodzajów licencji formularz wniosku wygląda tak
samo, z wyjątkiem nagłówka.
5.2.

Składanie wniosku o wydanie licencji na przywóz

Aby złożyć wniosek o wydanie licencji na przywóz, należy najpierw zalogować się do
bazy danych ODS. Formularze wniosków są dostępne na stronie „My home” (Moja
strona główna), która wyświetla się po zalogowaniu do bazy danych. Aby otworzyć
formularz wniosku o wydanie licencji na przywóz, należy kliknąć przycisk „New”
(Nowy) obok odpowiedniego rodzaju licencji.

Rysunek VI/4: Strona „My home” (Moja strona główna) – sekcja przywozu (przykład)

Po złożeniu zgłoszenia lub w trakcie wprowadzania do niego zmian przycisk „New”
(Nowy) nie będzie dostępny, dopóki nie zakończy się przetwarzanie zgłoszenia. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale dotyczącym zgłoszeń.
Dostępne są tylko te rodzaje licencji na przywóz, dla których przedsiębiorstwo otrzymało
kwoty na dany rok licencjonowania lub kwoty zostały mu przekazane przez inne
przedsiębiorstwo.
Wnioski o wydanie licencji można składać tylko do wyczerpania ilości przyznanych
kwot. Przyznane kwoty, ich wykorzystana część oraz część pozostała do wykorzystania
wyświetlają się w odpowiedniej sekcji strony głównej „My home” (zob. rysunek VI/4).
Licencje na przywóz w celu wywozu powrotnego dotyczące lat poprzednich również
wyświetlają się na stronie „My home” aż do zakończenia wywozu powrotnego całej
przywiezionej ilości.
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Rysunek VI/5: Formularz wniosku o wydanie licencji na przywóz
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5.1.

Formularz wniosku o wydanie licencji na przywóz
5.1.1.

Sekcja 1 formularza wniosku: „General information” (Informacje
ogólne)

Niniejsza część zawiera ogólne informacje dotyczące wniosku.
Pole

Zawartość

„Application date”
(Data wniosku)

Data złożenia wniosku do Komisji - zmiana statusu z „editing” (edycja) na
„requested” (zgłoszony). Dopóki wniosek znajduje się w trybie edycji, w
formularzu będzie się wyświetlać data pierwszego utworzenia wniosku.

„Application status”
(Status wniosku)

Aktualny status wniosku. Przegląd możliwych opcji statusu znajduje się w
części I niniejszego podręcznika.

„Importer” (Importer) Nazwa i kraj wnioskodawcy. Dane te są wpisywane automatycznie.
„EORI number”
(Numer EORI)

Numer EORI pojawi się automatycznie w formularzu wniosku o wydanie
licencji na przywóz lub wywóz. Jeżeli numer nie został podany wcześniej w
profilu użytkownika, wówczas pole to będzie edytowalne. Baza danych ODS
nie przyjmuje wniosków bez numeru EORI. Po wpisaniu tego numeru w
formularzu wniosku jest on automatycznie zapisywany w profilu użytkownika
i używany do dalszych wniosków.

„Source country”
(Kraj źródłowy)

Wybrać kraj pochodzenia z menu rozwijanego.

„Exporter in source
country” (Eksporter
w kraju źródłowym)

Wpisać pełną nazwę i adres (nazwa, ulica i miejscowość) przedsiębiorstwa
eksportującego w kraju źródłowym. Adresy w formie numeru skrytki
pocztowej nie będą akceptowane. Adres eksportera musi się znajdować w
kraju źródłowym.

W przypadku przywozu ze statków lub statków powietrznych kraj źródłowy to
kraj bandery/rejestracji.

W przypadku przywozów ze statków lub statków powietrznych
zarejestrowanych poza UE, dokonywanych w portach wodnych lub lotniczych
UE, nazwa przedsiębiorstwa w kraju źródłowym to z reguły przedstawiciel
właściciela lub operatora statku/statku powietrznego w kraju bandery, a
niekoniecznie sam właściciel. Poza wyraźnie określonymi przypadkami, adres
musi znajdować się w kraju źródłowym.
W przypadku przywozów ze statków, poza danymi określonymi powyżej, w
polu uwag należy również wpisać nazwę jednostki i jej numer IMO.
Nie należy podawać zbędnych informacji, takich jak dane osób kontaktowych,
numery telefonów lub kraj przeznaczenia, ponieważ liczba znaków w polu jest
ograniczona. W przypadku wpisania zbyt dużej liczby znaków system może
przestać działać (zob. rozdział na temat komunikatów o błędach).
„Customs of entry”
(Urząd celny
wprowadzenia)

Urząd celny wprowadzenia to z reguły pierwszy port (wodny, lotniczy lub
przejście drogowe), do którego dana wysyłka dociera na terytorium celnym
Unii Europejskiej. Zgodnie z kodeksem celnym jest to urząd celny, w którym
należy złożyć przywozową deklarację skróconą i który jest odpowiedzialny za
ocenę ryzyka i wszelkie związane z tym badania.
Jeżeli przedmiotowy urząd celny nie jest wymieniony w rozwijanym menu,
wówczas należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 5.3.6.

„Customs of
importation” (Urząd

Urząd celny przywozu to urząd, w którym składa się przywozowe zgłoszenie
celne (jednolity dokument administracyjny). Z reguły jest to urząd w regionie,
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Pole
celny przywozu)

Zawartość
gdzie znajduje się importer. Zgodnie z kodeksem celnym jest to urząd
odpowiedzialny m.in. za stosowanie taryf i przychody.
Jeżeli przedmiotowy urząd celny nie jest wymieniony w rozwijanym menu,
wówczas należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 5.3.6.

„Customs procedure” W tym polu należy wskazać odpowiednią procedurę celną. Dostępne jest
(Procedura celna)
rozwijane menu z możliwymi procedurami celnymi.
Procedura musi być zgodna z procedurą zaznaczoną w polu 37 jednolitego
dokumentu administracyjnego. Dokument zawierający więcej szczegółowych
informacji jest dostępny na stronie internetowej forum CIRCA.
Należy zauważyć, że nie wszystkie procedury celne można łączyć ze
wszystkimi rodzajami przywozu.
„Commercial
description” (Opis
handlowy)

Informacje w tym polu muszą opisywać przywożone towary w zwięzły i
zrozumiały sposób. Kody, skróty i numery produktów z reguły nie są
odpowiednie. W polu tym należy uwzględnić:
•

Dla substancji: nazwę substancji zgodnie z nazwą na etykiecie i
zgłoszeniu celnym.

•

Dla produktów i urządzeń: krótki opis pozwalający na identyfikację
towaru.

„Estimated date of
importation”
(Przewidywana data
przywozu)

Należy wpisać przewidywaną datę przywozu w formacie dd/mm/rrrr lub
wybrać datę z pola obok. Data nie może być wcześniejsza niż data aktualna, a
także nie może przypadać przed 1 stycznia i po 31 grudnia roku
licencjonowania.

„Licence validity
period” (Okres
ważności licencji)

Całkowity okres ważności licencji wynosi 28 dni. Jest obliczany
automatycznie i trwa od 7 dni przed przewidywaną datą przywozu do upływu
21 dni po tej dacie. Licencja nie może być jednak ważna przed 1 stycznia i po
31 grudnia roku licencjonowania. Około tych dat ważność licencji zostanie
odpowiednio skrócona. Licencja nie może być też ważna przed datą jej
wydania.

5.1.2.

Sekcja 2 formularza
(Identyfikacja towarów)

wniosku:

„Identification

of

goods”

Niniejsza część zawiera informacje na temat towarów, które będą przedmiotem
przywozu.
Pole

Zawartość

„Substances”
(Substancje)

Z menu rozwijanego wybrać substancje do przywozu. Można wybrać tylko te
substancje, które są zgodne z wybranym rodzajem licencji i zostały
uwzględnione w zgłoszeniu przywozowym.
W przypadku produktów i urządzeń oznacza to substancje w nich zawarte lub
od których uzależnione są urządzenia.
Baza danych ODS akceptuje tylko te wnioski, w których kombinacja
zastosowania i substancji została uwzględniona w zgłoszeniu.
W przypadku przywozu czystej substancji (niezależnie od tego, czy jest
zawarta w produkcie) w polu procentowym należy wpisać 100%. W
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Pole

Zawartość
przypadku przywozu mieszanin należy wpisać skład główny mieszaniny
zgodnie z następnym akapitem.
W liście substancji innych niż ODS dostępnych jest kilka powszechnie
stosowanych substancji. Jeżeli poszukiwanej substancji nie ma na liście,
należy się skontaktować z Komisją Europejską w celu jej dodania. Trzeba
określić tylko najważniejsze składniki mieszaniny.
Jeżeli koniecznych jest kilka ODS lub innych substancji, można dodać
dodatkowe wiersze. Najpierw należy wpisać pierwszą substancję o zawartości
procentowej mniejszej niż 100%. Potem należy wybrać opcję „Leave the
licence application in editing mode” (Zostaw wniosek w trybie edycji) w polu
„action” (działanie) na końcu formularza i kliknąć „Submit” (Wyślij). Pojawią
się wtedy dodatkowe wiersze.
Baza danych ODS nie przyjmie wniosku, w którym suma wszystkich
substancji nie wynosi 100%.
Kolumny „Net-kg” (kg netto) i „ODP-kg” (kg ODP) zostaną uzupełnione
automatycznie przez bazę danych ODS.

„CN code” (Kod CN) Z menu rozwijanego wybrać kod nomenklatury scalonej dla danego towaru.
Menu będzie dostępne dopiero po wypełnieniu pola „substance” (substancja).
Kody CN dla mieszanin pojawią się tylko wtedy, gdy w polu substancji
wpisano mieszaninę.
W tym polu wyświetla się nie tylko numer kodu, ale również opis towaru,
zgodnie z kodeksem celnym.
Jeżeli odpowiedni kod CN nie jest wymieniony w rozwijanym menu, wówczas
należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 5.3.6.
„Designated use”
(Zamierzone
zastosowanie)

Wybrać z menu rozwijanego. Dostępne będą tylko te zastosowania, które są
uwzględnione w zgłoszeniu przywozowym i są odpowiednie dla danego
rodzaju licecncji.
Baza danych ODS przyjmuje tylko te wnioski, w których kombinacja
zastosowania i substancji jest zgodna ze zgłoszeniem.

„Nature of the ODS”
(Charakter ODS)

Wybrać z rozwijanego menu, czy substancja jest pierwotna, odzyskana,
poddana recyklingowi, zregenerowana lub stanowi odpad. W przypadku
produktów i urządzeń zawierających ODS dotyczy to zawartej substancji.

„Certificate
provided”
(Dostarczono
świadectwo)

Dostarczenie świadectwa jest wymagane tylko w szczególnych przypadkach.
Więcej informacji znajduje się w części I niniejszego podręcznika.
Jeżeli dostarczono świadectwo, należy wybrać „yes” (tak). W takim przypadku
należy określić rodzaj świadectwa w polu uwag. Jeżeli wybrano opcję „yes”,
dostarczenie świadectwa jest obowiązkowe. W przypadku niedostarczenia
świadectwa w ciągu 3 dni od złożenia wniosek zostanie odrzucony.
Wniosek zostanie również odrzucony, jeżeli wybrano „no” (nie) lub „not
applicable” (nie dotyczy) w przypadkach, gdy złożenie świadectwa jest
obowiązkowe, niezależnie od tego, czy samo świadectwo zostało złożone, czy
nie.

„CAS number of
ODS” (Numer CAS
ODS)

Pole to zostanie automatycznie uzupełnione numerem CAS danej substancji.
W przypadku mieszanin lub produktów zamiast tego pojawi się słowo
„mixture” (mieszanina).

„Total GROSS mass” Wpisać całkowitą masę wysyłki w kilogramach metrycznych, włącznie z
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Pole
(Całkowita masa
BRUTTO)

Zawartość
opakowaniem, pojemnikami transportowymi itp. Jest to szczególnie ważne w
przypadku przywozu produktów lub urządzeń, gdzie należy wpisać całkowitą
masę wysyłki, a nie samych ODS zawartych w towarach.
W przypadku masy brutto nie trzeba podawać wartości w gramach. Wartości
należy zaokrąglić do najbliższego kilograma.
Masa brutto musi być większa od masy netto.

„Total NET mass”
(Całkowita masa
NETTO)

Całkowita masa netto oznacza tylko ilość netto (w kilogramach metrycznych)
samych wysyłanych ODS. W przypadku mieszanin oznacza to ilość netto całej
mieszaniny (zawartość ODS zostanie obliczona przez system automatycznie
na podstawie zawartości procentowej podanej w polu substancji). W
przypadku produktów lub urządzeń oznacza to ilość zawartą w produktach lub
urządzeniach (całkowita masa zawarta łącznie we wszystkich artykułach).
Poza wysyłką niewielkich ilości chemikaliów laboratoryjnych z reguły nie
trzeba podawać wartości w gramach. Wartości należy zaokrąglić do
najbliższego kilograma metrycznego.

„Total ODP mass”
(Całkowita masa
ODP)

Całkowita masa ODP jest obliczana automatycznie poprzez pomnożenie
całkowitej masy netto przez potencjał niszczenia ozonu danej substancji.

„Number of units”
(Liczba jednostek)

Podać liczbę pojedynczych pojemników/butli/butelek/beczek, z których składa
się wysyłka. W przypadku towarów wysyłanych luzem dotyczy to liczby
zbiorników ISO. W przypadku towarów wysyłanych w małych opakowaniach
(np. butlach, butelkach lub beczkach) dotyczy to liczby opakowań
jednostkowych.
W przypadku produktów i urządzeń pole to jest obowiązkowe, gdy produkty
są policzalne (urządzenia są zawsze policzalne). Przykładem artykułów
policzalnych są gaśnice, a niepoliczalnych: rozprężone pianki przywożone do
zniszczenia.

„Net mass per unit”
(Masa netto
jednostki)

5.1.3.

W przypadku artykułów policzalnych średnia masa netto jednostki zostanie
obliczona automatycznie przez bazę danych ODS.

Sekcja 3 formularza wniosku: „Other information” (Pozostałe
informacje)

Niniejsza część wniosku zawiera informacje różne.
Pole

Zawartość

„Authorisation
number” (Numer
zezwolenia)

To pole jest obowiązkowe tylko w dwóch przypadkach:
•

przywóz produktów lub urządzeń zawierających HCFC lub od nich
uzależnionych na podstawie indywidualnego zwolnienia zgodnie z art.
11 ust. 8: w takim przypadku należy wpisać numer odpowiedniej
decyzji Komisji;

•

przywóz powrotny: w takim przypadku należy wpisać numer licencji
na wywóz, na podstawie którego towary zostały wcześniej
wywiezione.

„Destruction facility” To pole jest obowiązkowe tylko dla przywozu do celów zniszczenia. W takim
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Pole
(Zakład dokonujący
zniszczenia)

Zawartość
przypadku należy wybrać zakład dokonujący zniszczenia z rozwijanego menu.
Jeżeli poszukiwany zakład nie jest wymieniony w rozwijanym menu, wówczas
należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 5.3.6.

„Storage facility”
To pole jest obowiązkowe tylko dla przywozu halonów luzem.
(Zakład składowania)
Jeżeli poszukiwany zakład nie jest wymieniony w rozwijanym menu, wówczas
należy zastosować się do procedury opisanej w rozdziale 5.3.6.
„Comments from
importer” (Uwagi
importera)

To pole tekstowe służy do wpisywania uwag. Nie należy go używać do
ogólnej komunikacji z Komisją ani do przypisywania zadań (np. ubiegania się
o unieważnienie innego wniosku). Należy pamiętać, że wszelkie uwagi
zamieszczone w tym polu znajdą się na ostatecznej licencji.
Uwagi są konieczne w następujących przypadkach (jest to lista otwarta):
•

jeżeli dowolne z pól zostało wypełnione niezgodnie z powyższymi
wymaganiami;

•

jeżeli dostarczono świadectwo, trzeba określić rodzaj świadectwa i
sposób jego złożenia;

•

w przypadku przywozu ze statku, kiedy trzeba podać nazwę jednostki
i jej numer IMO.

Nie należy używać tego pola do uwag wewnętrznych, takich jak numer
porządkowy lub odniesienia do dokumentów.

5.1.4.

„Action” (Działanie)

Pole działania określa, jakie działanie zostanie wykonane po kliknięciu na przycisk
„submit” (wyślij). Można wybrać następujące opcje:
•

„Leave the import licence application in editing mode” (Zostaw wniosek o
wydanie licencji na przywóz w trybie edycji): zachowuje wyniki pracy do
obróbki w późniejszym czasie lub rozpoczyna obliczanie zawartości pól we
wniosku. Opcję tę można również stosować do dodawania nowych wierszy dla
dodatkowych substancji.

•

„Preview then submit the licence request to the EC” (Zobacz
podgląd,
a
następnie wyślij wniosek do KE): pokazuje podgląd ostatecznego wniosku przed
jego wysłaniem.

•

„Submit the import licence application to the European Commission” (Wyślij
wniosek o wydanie licencji na przywóz do Komisji Europejskiej): wysyła
wniosek od razu bez podglądu.

Aby wykonać wybrane działanie, należy kliknąć na „Submit” (Wyślij).
Po wybraniu opcji „Preview” (Podgląd) lub „Submit the import licence …” (Wyślij
wniosek...) baza danych ODS automatycznie sprawdza wniosek pod kątem określonych
błędów. W przypadku wykrycia błędu (np. przekroczenia zgłoszonej ilości lub
niewypełnienia pola) baza danych ODS automatycznie powróci do strony formularza
wniosku, a odpowiedni komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na górze strony.
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Wnioski są wysyłane do Komisji dopiero wtedy, gdy ich status zmieni się z „edit (EDI)”
(edycja) na „requested (REQ)” (zgłoszony). Wnioski ze statusem „edit” (edycja) nie
mają żadnej ważności.
5.1.5.

Dodawanie brakujących informacji do rozwijanych menu

Jeżeli formularza wniosku nie można wypełnić, bo brakuje odpowiednich informacji w
rozwijanych menu, należy skontaktować się z Komisją pocztą elektroniczną.
Jeżeli brakuje odpowiedniego urzędu celnego, trzeba podać dokładną nazwę i adres oraz
unikalny numer referencyjny tego urzędu celnego, jeżeli jest znany. Ponadto, jeżeli
znana jest osoba kontaktowa, trzeba podać jej dane i adres e-mail. W przypadku
niektórych państw członkowskich Komisja musi się skontaktować z odpowiednim
wyższym organem celnym, zanim będzie mogła aktywować dany urząd celny. Może to
zająć do dziesięciu dni roboczych. W takim przypadku Komisja dołoży starań, aby
udostępnić dany urząd celny, tak aby wniosek można było wstępnie wypełnić. Jednakże,
wnioski dotyczące takiego urzędu celnego nie będą przetwarzane do chwili jego
potwierdzenia.
Jeżeli brakuje kodu CN, trzeba podać właściwy kod. Komisja sprawdzi następnie, czy
dany kod kwalifikuje się do przywozu ODS. Na weryfikację i aktywację w bazie danych
ODS trzeba zarezerwować co najmniej dziesięć dni roboczych.
Jeżeli brakuje zakładu składowania halonów lub zakładu dokonującego zniszczenia,
trzeba podać nazwę i pełny adres zakładu (ulica, miejscowość, kraj, numer telefonu,
osoba kontaktowa i adres e-mail). Komisja sprawdza następnie u właściwego organu
państwa członkowskiego, czy dany zakład się kwalifikuje. Ponieważ Komisja nie ma
wpływu na szybkość przetwarzania dokumentów w państwach członkowskich, nie może
oszacować, ile czasu zajmie taki proces.
5.2.

Procedura udzielania licencji
5.2.1.

Ogólne przetwarzanie licencji na przywóz

Komisja Europejska zostanie automatycznie poinformowana o wniosku pocztą
elektroniczną. Przedsiębiorstwa nie muszą dodatkowo informować o tym Komisji
Europejskiej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisja rozpatrzy wniosek o wydanie licencji w
terminie 30 dni od jego otrzymania.
W normalnych okolicznościach przetwarzanie wniosku o wydanie licencji na przywóz
trwa około pięciu dni roboczych, ale może się wydłużyć do dziesięciu. Więcej czasu
wymagają przypadki, gdy stosowana jest procedura iPIC lub gdy w oknie komunikatu
ODS pojawiają się ogłoszenia o opóźnieniach lub przerwach w usłudze.
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Po otrzymaniu wniosku Komisja sprawdza, czy jest on zgodny z rozporządzeniem6. Po
wydaniu licencji przez Komisję wnioskodawca i właściwy organ otrzymują
automatyczne powiadomienie pocztą elektroniczną, a licencja otrzymuje status
„accepted” (przyjęte) w bazie danych ODS.
Licencja jest następnie udostępniana elektronicznie właściwemu organowi w
odpowiednim państwie członkowskim oraz urzędowi celnemu określonemu w licencji.
W bazie danych ODS status licencji zmienia się na „sent” (wysłano).
Na potrzeby odprawy celnej numer licencji trzeba wpisać w polu 44 jednolitego
dokumentu administracyjnego.
5.3.

Po wydaniu licencji na przywóz
5.3.1.

Korekta wniosku o wydanie licencji na przywóz

Po wysłaniu wniosku (status „requested” – zgłoszony) lub po wydaniu licencji (statusy
„accepted” – przyjęto lub „sent” – wysłano) nie można już zmienić wniosku ani licencji.
Na mocy rozporządzenia importerzy muszą powiadamiać Komisję o wszelkich zmianach
mających miejsce w czasie okresu ważności licencji. Jeżeli zmiany te wymagają zmiany
licencji (np. data przywozu uległa opóźnieniu i wykracza poza okres ważności),
wówczas licencja musi zostać unieważniona i trzeba złożyć nowy wniosek. Komisję
należy też powiadomić, jeżeli licencja nie zostanie wykorzystana.
5.3.2.

Unieważnienie licencji na przywóz

Jeżeli wniosek nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską (status „requested”
– zgłoszono), wnioskodawca może go unieważnić. W tym celu należy najpierw otworzyć
wniosek, klikając przycisk „Enter” (Wejdź) obok odpowiedniej licencji. Przyczynę
unieważnienia należy podać w polu uwag do celów śledzenia. Następnie z listy działań
należy wybrać „Cancel” (Unieważnij), a następnie kliknąć „Submit” (Wyślij). Wniosek
nie zostanie całkowicie usunięty, tylko będzie się wyświetlać na liście wszystkich
wniosków opatrzony statusem „cancelled” (unieważniony). W odpowiednich
przypadkach początkowa ilość ujęta we wniosku zostanie przypisana do kwot
wnioskodawcy.
Po wysłaniu wniosku o wydanie licencji do Komisji Europejskiej nie można go w żaden
sposób zmienić. Jeżeli po wysłaniu wniosku wnioskodawca wykryje w nim błąd, musi
skontaktować się z Komisją w celu unieważnienia wniosku. Trzeba wtedy złożyć nowy
wniosek.
Po wydaniu licencji na przywóz przez Komisję Europejską (status „accepted” – przyjęto
lub „sent” – wysłano) wnioskodawca nie może już unieważnić wniosku. W takim
przypadku należy skontaktować się z Komisją w celu unieważnienia licencji. Trzeba
podać przyczynę unieważnienia i umieścić ją w polu uwag do celów śledzenia. Po

6

Należy zauważyć, że wydanie licencji nie oznacza, że handel jest w pełni zgodny z rozporządzeniem.
Istnieją inne aspekty, np. ograniczenia wprowadzania do obrotu lub wymogi dotyczące pakowania, które
nie są brane pod uwagę w procedurze licencjonowania.
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unieważnieniu początkowa ilość ujęta we wniosku zostanie przypisana do kwot
wnioskodawcy.
5.3.3.

Odprawa celna

Importer musi podać numer licencji na przywóz w polu 44 jednolitego dokumentu
administracyjnego. Numer trzeba wpisać dokładnie tak samo, jak na licencji (włącznie ze
spacjami i dywizami). Urząd celny może wtedy sprawdzić licencję w trybie online w
bazie danych ODS. Dokument wyjaśniający powiązania między licencją ODS a
jednolitym dokumentem administracyjnym jest dostępny na stronie internetowej forum
CIRCA.
5.3.4.

Wygaszenie/Ilość niewykorzystana

Licencja na przywóz powinna być wygaszona przez urząd celny przywozu po dokonaniu
przywozu. Jeżeli istnieją rozbieżności między ilością objętą licencją a ilością faktycznie
przywiezioną, urząd celny może dodać ilość niewykorzystaną (czyli ilość, która nie
została przywieziona) do systemu. Ilość ta zostanie z powrotem dopisana do kwot
przedsiębiorstwa.
Importerzy powinni zawsze żądać od urzędu celnego wygaszenia licencji na przywóz w
bazie danych ODS i określenia ewentualnej ilości niewykorzystanej. Pozwoli to na
dopisanie wszelkich niewykorzystanych ilości do kwot przedsiębiorstwa i pomoże
zapobiegać nielegalnemu handlowi. Ponadto, jeżeli licencja nie zostanie wygaszona,
różnice między ilościami objętymi licencją a ilościami później zgłoszonymi przez
przedsiębiorstwo mogą prowadzić do dodatkowych postępowań wyjaśniających.
Jeżeli licencja nie zostanie ostatecznie wykorzystana, należy powiadomić o tym
Komisję, aby unieważniła licencję i dokonała zwrotu odpowiednich kwot.

6.

PRZEKAZYWANIE KWOT
6.1.

Zasady przekazywania kwot

Kwoty przyznane jednemu przedsiębiorstwu mogą zostać przekazane na rzecz innego
przedsiębiorstwa w pewnych określonych warunkach. Możliwe są różne rodzaje
przekazania kwot, jak opisano poniżej.
6.1.1.

Ogólne przekazanie kwot

Wszystkie rodzaje kwot przywozowych lub kwot dotyczących zastosowań
nieodzownych, które zostały przyznane przedsiębiorstwu, można przekazać na rzecz
innego przedsiębiorstwa, które posiada już kwoty w odniesieniu do danej grupy
substancji.
Lista przedsiębiorstw posiadających kwoty jest publikowana corocznie w odpowiedniej
decyzji zamieszczanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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6.1.2.

Przekazanie na rzecz producenta kwot do zastosowań nieodzownych

Posiadacze kwot do zastosowań nieodzownych mogą przekazać swoje prawa na rzecz
producenta. Szczegóły dotyczące tego rodzaju przekazania znajdują się w części VIII
niniejszego podręcznika.
6.2.

Przekazanie kwot (na rzecz innego przedsiębiorstwa)

Aby przekazać kwoty przywozowe na rzecz innego przedsiębiorstwa, należy kliknąć
przycisk „New” (Nowe) obok opcji „Transfer of quota” (Przekazanie kwot) w
odpowiedniej sekcji strony głównej „My Home”.

Rysunek VI/6: Przekazanie kwot

6.2.1.

„Transferring company” (Przedsiębiorstwo przekazujące)

Nazwa przekazującego przedsiębiorstwa i państwo członkowskie, w którym się znajduje,
wyświetlą się automatycznie.
6.2.2.

„Total NET mass” (Całkowita masa NETTO)

W tym polu należy wpisać ilość netto w kilogramach metrycznych. Należy wziąć pod
uwagę, że kwoty są zawsze wyrażane w ODP kg i w ten sposób wyświetlane są także w
bazie danych ODS. Dlatego wartość w kilogramach metrycznych, jaką należy wpisać w
tym polu, może się znacznie różnić.
Po wybraniu substancji wartość ODP kg stanowiącą równowartość ilości w kilogramach
metrycznych można obliczyć, klikając „Submit” (Wyślij) w trybie „Leave the quota
transfer application in editing mode” (Zostaw wniosek o przekazanie kwot w trybie
edycji). Baza danych ODS obliczy wtedy odpowiednią wartość ODP kg i wyświetli ją w
polu „Total ODP mass” (Całkowita masa ODP).
Aby uniknąć nieporozumień, liczby należy wpisywać bez przecinków i kropek.
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6.2.3.

„Substance” (Substancja)

Z rozwijanego menu wybrać substancję, której dotyczą kwoty do przekazania. Dostępne
będą tylko te substancje, dla których wnioskodawca posiada wybrany rodzaj kwot.
6.2.4.

„Total ODS mass”(Całkowita masa ODS)

Pole to zostanie obliczone automatycznie przez bazę danych ODS po kliknięciu
przycisku „Submit” (Wyślij).
6.2.5.

„Use” (Zastosowanie)

Z rozwijanego menu wybrać zamierzone zastosowanie, dla którego zostaną przekazane
kwoty. Dostępne będą tylko zastosowania, dla których przyznano kwoty. Trzeba wybrać
kombinację substancji/zastosowania, dla której są dostępne kwoty.
6.2.6.

„Beneficiary company” (Beneficjent)

W tym polu należy wpisać dokładną nazwę i kraj przedsiębiorstwa, na rzecz którego
mają być przekazane kwoty. Ważne jest, aby prawidłowo wskazać nazwę beneficjenta, w
szczególności jeżeli kwoty są przekazywane na rzecz przedsiębiorstwa mającego różne
podmioty zależne.
6.2.7.

„Application date” (Data wniosku)

Data wniosku zostanie wpisana automatycznie przez bazę danych ODS.
6.2.8.

„Comment” (Uwagi)

Pole tekstowe, w którym wnioskodawca może wpisać uwagi dotyczące wniosku.
6.2.9.

„Status” (Status)

Wyświetla aktualny status wniosku, np. „Editing” (edycja), „Requested” (zgłoszono) lub
„Sent” (Wysłano).
6.2.10. „Action” (Działanie)
Można wybrać następujące opcje:
„Leave the quota transfer application in editing mode” (Zostaw wniosek o przekazanie
kwot w trybie edycji): zachowuje wyniki pracy do obróbki w późniejszym czasie lub
rozpoczyna obliczanie zawartości pól we wniosku.
„Preview then submit the licence request to the EC” (Zobacz podgląd, a następnie wyślij
wniosek do KE): pokazuje podgląd ostatecznego wniosku przed jego wysłaniem.
„Submit the quota transfer application” (Wyślij wniosek o przekazanie kwot): wysyła
wniosek od razu bez podglądu.
Aby wykonać wybrane działanie, należy kliknąć na „Submit” (Wyślij).
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Po wybraniu opcji „Preview” (Podgląd) lub „Submit directly …” (Wyślij
bezpośrednio...) baza danych ODS automatycznie sprawdza wniosek pod kątem
określonych błędów. W przypadku wykrycia błędu (np. przekroczenia zgłoszonej ilości
lub niewypełnienia pola) baza danych ODS automatycznie powróci do strony formularza
wniosku, a odpowiedni komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na górze strony.
6.2.11. Po złożeniu wniosku o przekazanie kwot
Po złożeniu wniosku Komisja Europejska wstępnie sprawdza wniosek przed
przekazaniem go do beneficjenta w celu akceptacji. Status wniosku zmienia się z
„Requested” (zgłoszony) na „Forwarded” (przekazany). Jeżeli beneficjent zaakceptuje
wniosek, Komisja Europejska go zatwierdza i dokonuje przekazania kwot. Status
wniosku zmienia się z „Forwarded” (przekazano) na „Accepted” (zatwierdzono).
Komisja Europejska nie ma wpływu na szybkość przetwarzania dokumentów przez
beneficjenta. W przypadku opóźnień wnioskodawca powinien się skontaktować
bezpośrednio z beneficjentem.

6.3.

Przekazanie kwot (Państwa przedsiębiorstwo jako beneficjent)

Jeżeli inne przedsiębiorstwo przekazuje część lub całość swoich kwot na rzecz Państwa
przedsiębiorstwa, odpowiedni wniosek o przekazanie pokaże się na stronie głównej „My
home” beneficjenta w sekcji „Transfer of quota” (Przekazanie kwot).

Rysunek VI/7: Wniosek o przekazanie kwot na stronie głównej „My home” beneficjenta

Aby rozpatrzyć ten wniosek, należy kliknąć „Enter” (Wejdź). Otworzy się wtedy
formularz akceptacji wniosku, składający się z pól opisanych poniżej.
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Rysunek VI/8: Formularz akceptacji wniosku o przekazanie dla beneficjenta

6.3.1.

Pola wypełnione automatycznie

Następujące pola formularza są wypełniane automatycznie danymi dotyczącymi
przekazania kwot będącego przedmiotem wniosku:
•
•
•
•
•
•
•

„Transferring company” (Przedsiębiorstwo przekazujące);
„Number” (Numer);
„Total NET mass” (Całkowita masa NETTO);
„Substance” (Substancja);
„Use” (Zastosowanie);
„Beneficiary company” (Beneficjent);
„Application date” (Data wniosku).
6.3.2.

Pola uwag

W formularzu są trzy pola uwag. Jedno jest przeznaczone na ewentualne uwagi od
Komisji Europejskiej, drugie na ewentualne uwagi od przedsiębiorstwa przekazującego.
Trzecie pole uwag w sekcji „Visa list” (Lista wiz) jest nadal aktywne. Beneficjent może
tu wpisać swoje uwagi odnośnie do przekazania.
6.3.3.

„Visa List”(Lista wiz) /”Action” (Działanie) /”Submit” (Wyślij)

Sekcja „visa list” (lista wiz) pozwala beneficjentowi na zdecydowanie, co chce zrobić z
przekazaniem kwot. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć „Submit” (Wyślij) w
połączeniu z sekcją „Action” (Działanie) (w przypadku przekazania kwot jedynym
możliwym działaniem jest „Visa for transfer of quota” – Wiza na przekazanie kwot).
Opcja „Later” (Później) pozostawia wniosek w aktualnym stanie do przetwarzania w
późniejszym terminie. Wszelkie wpisane uwagi zostaną zachowane.
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•

„ACC” oznacza akceptację przekazania kwot.

•

„REJ” oznacza odrzucenie przekazania kwot.
6.3.4.

„Status” (Status)

Pole statusu określa aktualny status wniosku o przekazanie kwot. Możliwe są dwa
rodzaje statusu:
„Forwarded” (przekazano) – kiedy wniosek czeka na działanie ze strony beneficjenta
lub Komisję Europejską;
„Accepted” (przyjęto) – kiedy przekazanie kwot zostało przyjęte przez Komisję
Europejską i wykonane.

7.

POZOSTAŁE KWESTIE
7.1.

Wniosek o zezwolenie na produkcję

Przedsiębiorstwa, które ubiegały się o przyznanie kwot do nieodzownych zastosowań
laboratoryjnych i dostały takie kwoty w celu przywozu ODS do celów laboratoryjnych,
w odpowiedniej sekcji swojej strony głównej „My home” zobaczą również przycisk
„Application for production” (Wniosek o zezwolenie na produkcję). Kwoty do
nieodzownych zastosowań laboratoryjnych dają przedsiębiorstwu wybór między
przywożeniem ODS a zleceniem ich produkcji w Unii Europejskiej. Ponieważ funkcja ta
dotyczy produkcji ODS, a nie ich przywozu, szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w części VIII niniejszego podręcznika.

7.2.

Dane kontaktowe

W razie dalszych pytań proszę odwiedzić stronę internetową forum CIRCA na temat
licencjonowania
i
sprawozdawczości
w
zakresie
ODS:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library.
Wykaz punktów kontaktowych we właściwych organach państw członkowskich znajduje
się na forum internetowym CIRCA.
Zachęcamy do kontaktu z Komisją Europejską pod adresem poczty elektronicznej:
clima-ods@ec.europa.eu. Dodatkowe dane kontaktowe są dostępne na forum
internetowym CIRCA.
7.3.

Skróty

Wykaz skrótów znajduje się w części I niniejszego podręcznika.
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7.4.

Historia zmian dokumentu

Wersja

Zmiany

2
(8/2008)

Ogólny przegląd, zmiany redakcyjne.

3
(4/2010)

Ogólny przegląd, dostosowanie do nowego rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,
zmiany odzwierciedlające zmiany organizacyjne w Komisji.

4
(8/2011)

Ogólny przegląd w wyniku zmian wprowadzonych w edycji serwisowej 2.4 bazy
danych ODS. Zmiany dotyczące w szczególności rozdziałów o okresie składania
zgłoszeń, składaniu zgłoszeń i informacjach ogólnych. Dodanie rozdziału 5.3.6. o
brakujących informacjach w menu rozwijanych.
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