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V
(Oznámení)

JINÉ AKTY

EVROPSKÁ KOMISE
Oznámení pro podniky, které v roce 2019 hodlají ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie
částečně fluorované uhlovodíky
(2018/C 21/04)
1.

Toto oznámení je určeno každému podniku, který chce oznámit svůj záměr uvést v roce 2019 částečně fluorované
uhlovodíky ve velkém objemu na trh Unie v souladu s čl. 16 odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech (1) (dále jen „nařízení“):
a) výrobcům a dovozcům, pro něž byly prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1984 (2) stanoveny referenční
hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020;
b) všem ostatním výrobcům a dovozcům, kteří hodlají v roce 2019 uvést alespoň 100 tun ekvivalentu CO2 čás
tečně fluorovaných uhlovodíků ve velkém objemu na trh Unie.

2.

Částečně fluorovanými uhlovodíky se rozumí látky uvedené v oddíle 1 přílohy I nařízení nebo směsi obsahující
některou z těchto látek:
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, HFC-43-10mee.

3.

Jakékoli uvádění těchto látek na trh, s výjimkou použití uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. a) až f) nařízení nebo
celkového ročního množství těchto látek činícího méně než 100 tun ekvivalentu CO2 za rok, podléhá množstevním
limitům v rámci systému kvót stanoveného v článku 15 a 16 a přílohách V a VI nařízení. Komise přiděluje dotče
ným podnikům kvóty.

4.

Všechny údaje předložené společnostmi, jakož i kvóty a referenční hodnoty, se ukládají v elektronickém rejstříku
HFC zřízeném podle článku 17 nařízení, který je přístupný online prostřednictvím portálu fluorovaných skleníko
vých plynů (3). Se všemi údaji uvedenými v rejstříku HFC včetně kvót, referenčních hodnot, obchodních a osobních
údajů bude Evropská komise zacházet jako s údaji důvěrnými.
Pro výrobce a dovozce, pro které byla stanovena referenční hodnota podle bodu 1 písm. a) tohoto
oznámení, pouze:

5.

Jako kvóty na rok 2019 obdrží tyto podniky v souladu s čl. 16 odst. 5, jakož i s přílohami V a VI nařízení, 89 %
z 63 % (tj. 56,07 %) své referenční hodnoty.

(1) Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020
pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně flu
orované uhlovodíky (Úř. věst. L 287, 4.11.2017, s. 4). Rozhodnutí (EU) 2017/1984 může být s ohledem na vystoupení Spojeného
království z Evropské unie revidováno.
(3) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
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Pro všechny podniky uvedené v bodě 1 písm. a) a b) tohoto oznámení:
6.

Podle přílohy VI nařízení se součet kvót přidělených na základě referenčních hodnot podle bodu 5 tohoto ozná
mení odečte od maximálního množství dostupného pro rok 2019, čímž se stanoví množství, jež se má přidělit
z rezervy (1).

7.

Podniky, které chtějí získat kvótu z této rezervy, se musí řídit postupem popsaným v bodech 8 až 10 tohoto
oznámení.

8.

Podnik musí být registrován jako výrobce a/nebo dovozce částečně fluorovaných uhlovodíků v online rejstříku HFC
přístupném prostřednictvím portálu fluorovaných skleníkových plynů (2). Pro společnosti, které dosud nejsou
v rejstříku registrovány, jsou na internetových stránkách GŘ CLIMA k dispozici pokyny k registraci (3).

9.

Podnik je povinen učinit prohlášení týkající se (dalších) předpokládaných množství pro rok 2019 v elektronickém
rejstříku HFC přístupném online prostřednictvím portálu fluorovaných skleníkových plynů (2). Tato prohlášení
bude možné učinit pouze v období od 2. dubna do 31. května 2018, a to do 13:00 hodin SEČ.

10. Komise bude považovat za platná pouze řádně vyplněná bezchybná prohlášení o (dalších) předpokládaných množ
stvích, která obdrží do 31. května 2018, 13:00 hodin SEČ.
11. Na základě těchto prohlášení Komise těmto podnikům přidělí kvóty v souladu s čl. 16 odst. 2, 4 a 5, jakož
i s přílohami V a VI nařízení.
12. Komise bude podniky o celkové přidělené kvótě pro rok 2019 informovat prostřednictvím rejstříku HFC.
13. Registrace v rejstříku HFC a/nebo prohlášení o záměru uvést v roce 2019 částečně fluorované uhlovodíky na trh
samo o sobě neopravňuje k uvedení částečně fluorovaných uhlovodíků na trh v roce 2019.

(1) Maximální množství dostupné pro rok 2019 může být s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie revidováno.
(2) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(3) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

