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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1375 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2017
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 για τον καθορισμό του
μορφότυπου και των μέσων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (1), και ιδίως το
άρθρο 19 παράγραφος 7,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει τον τρόπο υποβολής στοιχείων σύμφωνα
με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, σχετικά με τη χρήση ορισμένων φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου ως πρώτης ύλης ή σε περιπτώσεις που προϊόντα ή εξοπλισμός που περιέχουν τα αέρια αυτά διατίθενται
στην αγορά από παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς των εν λόγω αερίων και από επιχειρήσεις που καταστρέφουν τα
εν λόγω αέρια.

(2)

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να
καταχωρίζουν τη χρήση του εργαλείου ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 πριν από τη διενέργεια των σχετικών δραστηριοτήτων. Αυτό θα επιτρέψει στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επιβεβαιώσουν κατά τον χρόνο της εισαγωγής, εξαγωγής ή άλλης σχετικής δραστη
ριότητας κατά πόσον μια επιχείρηση θα υπόκειται σε επαλήθευση συμμόρφωσης, με βάση την έκθεση που υποβάλλει
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.

(3)

Το παράρτημα του κανονισμού εκτελεστικού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί όσον αφορά τη
διάρθρωση των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με ορισμένα χαρακτηριστικά των υδροφθορανθράκων (HFC),
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τον μορφότυπο υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούν τα μέρη του πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος της σύμβασης της Βιέννης για την
προστασία της στιβάδας του όζοντος (3) («Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ»). Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχει βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Για τον ίδιο
λόγο, θα πρέπει επίσης να απαιτείται η καταχώριση, από το 2020, των στοιχείων σχετικά με τον προορισμό των
εξαγωγών και την προέλευση των εισαγωγών, γεγονός που θα παράσχει επαρκή χρόνο για την προσαρμογή του
εργαλείου ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων.

(4)

Πρόσθετες διαφοροποιήσεις και παρατηρήσεις θα πρέπει να προστεθούν στο τμήμα 2, ώστε να αντικατοπτρίζεται η
πρακτική της υποβολής εκθέσεων που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο κύκλων υποβολής εκθέσεων, και
η περιγραφή στο τμήμα 12 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρερμηνείες που
σημειώθηκαν από επιχειρήσεις που υπέβαλαν εκθέσεις.

(5)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/879 της Επιτροπής (4) θεσπίστηκε το ηλεκτρονικό μητρώο σε σχέση με τις
ποσοστώσεις για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, στο οποίο καταγράφονται όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά
με τις εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. Ως εκ
τούτου, ο αντίστοιχος μορφότυπος υποβολής εκθέσεων που παρατίθεται στο τμήμα 13 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 είναι άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να διαγραφεί.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει
του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2014, για τον καθορισμό του μορφοτύπου και των μέσων
για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 318 της 5.11.2014, σ. 5).
(3) Απόφαση 88/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1988, για τη σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας
του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 8).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/879 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των λεπτομερών διατυπώσεων που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης
κατά τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες, καθώς και την
πιστοποίησή της από ανεξάρτητο ελεγκτή (ΕΕ L 146 της 3.6.2016, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1
1.
Οι εκθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το εργαλείο υποβολής εκθέσεων με βάση τον μορφότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού· το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον σκοπό αυτό.
2.
Πριν από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 517/2014, κάθε επιχείρηση εγγράφεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τη χρήση του εργαλείου
ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών.».
2) Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 τροποποιείται ως εξής:

1. Ο πίνακας του τμήματος 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1A

ΣΧΟΛΙΑ

Συνολική ποσότητα παραγωγής από εγκαταστάσεις στην
Ένωση

1B

— ποσότητα της παραγωγής από εγκαταστάσεις
στην Ένωση που αποτελείται από ανακτημένα
υποπροϊόντα ή ανεπιθύμητα προϊόντα όπου τα
εν λόγω υποπροϊόντα ή προϊόντα έχουν κατα
στραφεί στις εγκαταστάσεις πριν από τη διά
θεση στην αγορά

1Γ

— ποσότητα της παραγωγής από εγκαταστάσεις Ταυτοποιείται η επιχείρηση που πραγματοποιεί την
στην Ένωση που αποτελείται από ανακτημένα καταστροφή
υποπροϊόντα ή ανεπιθύμητα προϊόντα όπου τα
εν λόγω υποπροϊόντα ή προϊόντα έχουν δοθεί
σε άλλες εγκαταστάσεις προς καταστροφή και
δεν έχουν προηγουμένως διατεθεί στην αγορά

Οι εκθέσεις από τους παραγωγούς που πραγματο
ποιούν την καταστροφή, όσον αφορά τις συνολικές
ποσότητες που έχουν καταστραφεί, πρέπει να υπο
βάλλονται στο τμήμα υποβολής εκθέσεων 8

1Γ_α

Ποσότητα υδροφθορανθράκων που παράγονται για
χρήση ως πρώτη ύλη εντός της Ένωσης

1Γ_β

Ποσότητα υδροφθορανθράκων που παράγονται για Προσδιορίζεται ο τύπος εξαιρούμενης χρήσης
χρήσεις εντός της Ένωσης οι οποίες εξαιρούνται δυ
νάμει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1Δ

1E

Συνολική ποσότητα των ίδιων προϊόντων που κατα 1Δ = 1B + 1Γ
στρέφονται και που δεν έχουν προηγουμένως διατε
θεί στην αγορά

Παραγωγή που διατίθεται προς πώληση

1E = 1A – 1Δ»
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2. Το τμήμα 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Για πρώτη φορά για την έκθεση που υποβάλλεται σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του 2019, οι ποσότητες των
υδροφθορανθράκων δηλώνονται ξεχωριστά για κάθε χώρα καταγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται
διαφορετικά στον πίνακα που ακολουθεί.»·
β) ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

2A

ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα που εισάγεται στην Ένωση
2B

Ποσότητα που εισάγεται στην Ένωση από την επι
χείρηση που υποβάλλει έκθεση, η οποία δεν έχει
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και έχει επανεξα
χθεί ως περιεχόμενη σε προϊόντα ή εξοπλισμό,
από την επιχείρηση που υποβάλλει έκθεση

Η δήλωση των υδροφθορανθράκων ανά χώρα κατα
γωγής δεν είναι αναγκαία.
Χύδην αέρια που εισάγονται για τελειοποίηση προς
επανεξαγωγή, τοποθετούνται σε προϊόντα ή εξοπλι
σμό και, στη συνέχεια, επανεξάγονται.
Όταν η επανεξαγωγή σε προϊόντα ή εξοπλισμό
(τμήμα 2B) δεν πραγματοποιείται κατά το ίδιο ημε
ρολογιακό έτος με την εισαγωγή, οι ποσότητες που
αναφέρονται στο τμήμα 2Β μπορεί να περιλαμβά
νουν επανεξαγωγές σε προϊόντα ή εξοπλισμό απο
θεμάτων της 1ης Ιανουαρίου που δεν διατίθεται
στην αγορά της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο
τμήμα 4Γ
Χύδην εξαγωγές φυσικού αερίου δηλώνονται μόνο
στο τμήμα 3

2Γ

Ποσότητα υδροφθορανθράκων που χρησιμοποιού
νται, ανακυκλώνονται ή αποτελούν αντικείμενο
ποιοτικής αποκατάστασης

2Δ

Ποσότητα αμεταχείριστων υδροφθορανθράκων
που εισάγονται για χρήση ως πρώτη ύλη

2E

Ποσότητα αμεταχείριστων υδροφθορανθράκων Προσδιορίζεται ο τύπος εξαιρούμενης χρήσης»
που εισάγονται για χρήσεις που εξαιρούνται δυνά
μει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

3. Το τμήμα 3 τροποποιείται ως εξής:
α) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Για πρώτη φορά για την έκθεση που υποβάλλεται σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του 2019, οι ποσότητες των
υδροφθορανθράκων δηλώνονται ξεχωριστά για κάθε χώρα προορισμού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται
διαφορετικά στον πίνακα που ακολουθεί.»·
β) ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

3A

ΣΧΟΛΙΑ

Συνολική ποσότητα που εξάγεται από την Ένωση
3B

Εξαχθείσες ποσότητες από ίδια παραγωγή ή εισα Η έκθεση ανά χώρα προορισμού δεν είναι αναγκαία
γωγή

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

3Γ

Εξαχθείσες ποσότητες που αγοράστηκαν από άλ 3Γ = 3A – 3B
λες επιχειρήσεις εντός της Ένωσης
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ΣΧΟΛΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

3Δ

Ποσότητα που εξάγεται για ανακύκλωση

Η έκθεση ανά χώρα προορισμού δεν είναι αναγκαία

3E

Ποσότητα που εξάγεται για ποιοτική αποκατά Η έκθεση ανά χώρα προορισμού δεν είναι αναγκαία
σταση

3ΣΤ

Ποσότητα που εξάγεται για καταστροφή

3Ζ

Ποσότητα εξαγόμενων υδροφθορανθράκων που
χρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται ή αποτελούν
αντικείμενο ποιοτικής αποκατάστασης

3H

Ποσότητα αμεταχείριστων υδροφθορανθράκων
που εξάγονται για χρήση ως πρώτη ύλη

3Θ

Ποσότητα αμεταχείριστων υδροφθορανθράκων Προσδιορίζεται ο τύπος εξαιρούμενης χρήσης»
που εξάγονται για χρήσεις που εξαιρούνται δυνά
μει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

Η έκθεση ανά χώρα προορισμού δεν είναι αναγκαία

4. Στο τμήμα 4, η σειρά που αναφέρεται στο 4ΙΓ του πίνακα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4ΙΓ

Συνολική ποσότητα που διατέθηκε πραγματικά στην 4ΙΓ = 1E + 2A – 2B – 3B + 4Γ – 4H»
αγορά

5. Ο πίνακας του τμήματος 12 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

12A

Ποσότητα υδροφθορανθράκων που περιέχει ο εισαγό
μενος εξοπλισμός, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τον τε
λωνειακό έλεγχο για ελεύθερη κυκλοφορία στην
Ένωση, για τον οποίο οι υδροφθοράνθρακες είχαν
προηγουμένως εξαχθεί από την Ένωση και είχαν υπο
βληθεί στους περιορισμούς της ποσόστωσης υδροφθο
ράνθρακα για διάθεση στην αγορά της Ένωσης

6. Το τμήμα 13 διαγράφεται.

ΣΧΟΛΙΑ

Προσδιορίζεται/-ονται η/οι επιχείρηση/-ήσεις εξαγωγής
υδροφθορανθράκων και το/τα έτος/-η εξαγωγής.
Διευκρινίζεται/-ονται η/οι επιχείρηση/-εις που έχει/-ουν
διαθέσει τους υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ένω
σης για πρώτη φορά και το/τα έτος/-η της διάθεσης
στην αγορά.»

