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INNE AKTY

KOMISJA EUROPEJSKA
Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych
przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii
Europejskiej w 2017 r.
(2016/C 26/07)
1.

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do przedsiębiorstw, których dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 842/2006 (zwane dalej „rozporządzeniem”) (1):
a) producentów i importerów, dla których wyznaczono wartość odniesienia decyzją wykonawczą Komisji
2014/774/UE (2);
b) wszelkich innych przedsiębiorstw, które zamierzają wprowadzić do obrotu na rynku Unii w 2017 r. co
najmniej 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów, a dla których nie wyznaczono wartości odnie
sienia decyzją wykonawczą 2014/774/UE.

2.

Wodorofluorowęglowodory oznaczają substancje wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia lub mie
szaniny zawierające jakiekolwiek z tych substancji:
HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161,
HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc lub HFC-43-10mee.

3.

Wprowadzanie do obrotu tych substancji, z wyjątkiem zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)–e) rozpo
rządzenia, musi zostać uwzględnione w systemie kontyngentów ustanowionym w art. 15 i 16 rozporządzenia.

4.

Ponadto wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów przez poszczególne przedsiębiorstwa podlega limi
tom ilościowym. Komisja przydziela kontyngenty przedsiębiorstwom wymienionym w pkt 1 lit. a) i b) niniejszego
zawiadomienia.

5.

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa, kontyngenty i wartości odniesienia są przechowywane w elek
tronicznym rejestrze HFC, udostępnianym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (3)
zgodnie z art. 17 rozporządzenia. Komisja Europejska traktuje wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym
kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe jako poufne.
Dotyczy wyłącznie producentów i importerów, dla których wyznaczono wartość odniesienia decyzją
wykonawczą 2014/774/UE, o których mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

6.

Każdemu z przedmiotowych przedsiębiorstw Komisja przydzieli na rok 2017 określony kontyngent zgodnie
z art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia oraz z jego załącznikami V i VI. Przedsiębiorstwa te uzyskają zatem w charakte
rze kontyngentu na 2017 r. 89 % z 93 % (to jest: 82,77 %) przypadającej im wartości odniesienia określonej decyzją
wykonawczą 2014/774/UE.

7.

Jeżeli dane przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić do obrotu, na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia, dodat
kowe ilości wodorofluorowęglowodorów przekraczające kontyngent przydzielony im na podstawie wartości odnie
sienia, przedsiębiorstwo to musi „zadeklarować dodatkowe przewidziane ilości na 2017 r.” w elektronicznym rejes
trze wodorofluorowęglowodorów dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Por
tal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja
2016 r.

8.

Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione „deklaracje dodatkowych przewidzianych ilości” niezawiera
jące błędów i złożone terminowo przed dniem 1 czerwca 2016 r.

9.

Na podstawie tych deklaracji Komisja może przydzielić zainteresowanym przedsiębiorstwom ewentualne dodatkowe
kontyngenty, w miarę możliwości i zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia oraz jego załącznikami V i VI.

10. Komisja będzie informowała przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2017 za pośrednic
twem rejestru HFC.
(1) Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
(2) Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 28.
(3) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
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11. Sama „deklaracja dodatkowej przewidzianej ilości” nie uprawnia do wprowadzania do obrotu w 2017 r. dodatko
wych wodorofluorowęglowodorów wykraczających poza kontyngent przydzielony na podstawie wartości
odniesienia.
Dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, dla których nie wyznaczono wartości odniesienia decyzją wykona
wczą 2014/774/UE, o których mowa w pkt 1 lit. b) niniejszego zawiadomienia.
12. Każde takie przedsiębiorstwo, które w 2017 r. zamierza wprowadzać do obrotu wodorofluorowęglowodory, musi
zastosować procedurę opisaną w pkt 13–18 niniejszego zawiadomienia.
13. Przedsiębiorstwo musi być producentem lub importerem wodorofluorowęglowodorów zarejestrowanym w elektro
nicznym rejestrze wodorofluorowęglowodorów dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych
(F-Gas Portal). Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można zna
leźć na stronie internetowej komisyjnej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (1).
14. Przedsiębiorstwo ma ponadto obowiązek „zadeklarować swój zamiar wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów
do obrotu w 2017 r.” w elektronicznym rejestrze wodorofluorowęglowodorów dostępnym za pomocą portalu fluo
rowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie
od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2016 r.
15. Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione „deklaracje zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowo
dorów do obrotu” niezawierające błędów i złożone terminowo przed dniem 1 czerwca 2016 r.
16. Na podstawie tych deklaracji Komisja może przydzielić zainteresowanym przedsiębiorstwom ewentualne dodatkowe
kontyngenty zgodnie z art. 16 ust. 2 i 5 rozporządzenia oraz jego załącznikami V i VI.
17. Komisja będzie informowała przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2017 za pośrednic
twem rejestru HFC.
18. Samo zarejestrowanie się w rejestrze HFC ani „zadeklarowanie zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów
do obrotu w 2017 r.” bynajmniej nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu
w 2017 r.

(1) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm

