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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2068,
17. november 2015,
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete märgiste vorm
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoo
negaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 14,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EL) nr 517/2014 artikkel 12 hõlmab komisjoni määruses (EÜ) nr 1494/2007 (2) sätestatud
märgistusnõudeid toodetele ja seadmetele, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud
kasvuhoonegaase, ning sellesse lisati ka märgistusnõuded eriotstarbel kasutamiseks turule lastavatele vahtudele ja
fluoritud kasvuhoonegaasidele.

(2)

Selguse huvides on asjakohane määratleda määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõikes 1 osutatud märgistele
lisatava teabe täpne sõnastus ning sätestada selliste märgiste ülesehitust ja paigutust käsitlevad nõuded, millega
tagatakse nende märgiste nähtavus ja loetavus.

(3)

Selleks et tagada üheainsa märgise kasutamine sellistel fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatel toodetel, mis
kuuluvad ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (3) kohaldamisalasse, eelkõige
mahutite, sh balloonide, vaatide ning paakautode ja -vagunite märgistamisel, tuleks määruse (EL) nr 517/2014
kohane märgisel esitatav teave lisada märgise lisateabe osasse.

(4)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1494/2007 tunnistada kehtetuks.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 alusel loodud
komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisese
Käesoleva määrusega kehtestatakse märgiste vorm, mida kohaldatakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõigetes 1, 2
ja 5 osutatud liiki toodete ja seadmete ning sama määruse artikli 12 lõigetes 6–12 osutatud fluoritud kasvuhoonegaaside
suhtes.

Artikkel 2
Märgistuse vorm
1.
Märgisel esitatav teave eristub selgelt märgise taustast ning selle suurus ja paigutus võimaldavad seda selgelt lugeda.
Kui käesoleva määrusega nõutud teave lisatakse asjaomasel tootel või seadmel juba olevale märgisele, ei ole kirja suurus
väiksem kui kõnealusele märgisele või olemasolevatele nimeplaatidele või muudele toote andmesiltidele märgitud muu
teabe miinimumsuurus.
(1) ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1494/2007, 17. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EÜ) nr 842/2006 etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toodetele ja
seadmetele (ELT L 332, 18.12.2007, lk 25).
3
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
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2.
Kogu märgis ja selle sisu tuleb kavandada nii, et märgis püsib tootel või seadmel kindlalt paigal ja on tavapärastes
kasutamistingimustes loetav kogu aja vältel, mil toode või seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.
3.
Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõikes 1 osutatud tooted ja seadmed tähistatakse märgisega, millel on määruse
(EL) nr 517/2014 artikli 12 lõike 3 kohane teave ja tekst „sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase”.
4.

Fluoritud kasvuhoonegaaside massi väljendatakse kilogrammides ja CO2-ekvivalenti tonnides.

5.
Kui seadmed on fluoritud kasvuhoonegaasidega eelnevalt täidetud või nende käitamiseks on vaja fluoritud
kasvuhoonegaase ning neid gaase võib lisada väljaspool tootmiskohta ja sellest tulenev üldkogus ei ole tootja poolt
määratletud, on märgisel kirjas tootmiskohas täidetud kogus või seadme jaoks ette nähtud kogus ning märgisel on koht,
kuhu märkida väljaspool tootmiskohta lisatud kogus ja lisamisest tulenev fluoritud kasvuhoonegaaside üldkogus.
6.
Kui fluoritud kasvuhoonegaase või eelnevalt segatud polüoole sisaldav toode tuleb märgistada ka määruse (EÜ)
nr 1272/2008 kohaselt, märgitakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõigete 3 ning 5–12 kohane teave märgise
lisateabe osasse, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 25.
7.
Kui fluoritud kasvuhoonegaasid on ette nähtud teatavaks kasutusotstarbeks vastavalt määruse (EL) nr 517/2014
artikli 12 lõigetele 6–12, lisatakse märgisele järgmine tekst:
a) „100 % taasväärtustatud” või „100 % ringlussevõetud”: selliste taasväärtustatud või ringlussevõetud fluoritud
kasvuhoonegaaside puhul, mis ei sisalda varem kasutamata fluoritud kasvuhoonegaase. Taasväärtustamise või
ringlussevõtmisega tegeleva asutuse aadress hõlmab asutuse postiaadressi liidus;
b) „Imporditud üksnes hävitamiseks”: hävitamiseks imporditud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
c) „Üksnes otseseks mahtkogusena ekspordiks väljapoole ELi”: selliste fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul, mida
tootja või importija tarnib ettevõtjale otseseks mahtkogusena ekspordiks väljapoole liitu;
d) „Üksnes sõjavarustuses kasutamiseks”: sõjavarustuses kasutamiseks ette nähtud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste
puhul;
e) „Üksnes pooljuhtide tööstuses söövitamiseks/puhastamiseks”: pooljuhtide tööstuses söövitamiseks ja puhastamiseks
ette nähtud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
f) „Üksnes lähteainena kasutamiseks”: lähteainena kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
g) „Üksnes dosaatorinhalaatorite tootmiseks”: selliste fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul, mis on ette nähtud
farmatseutiliste toimeainete manustamiseks mõeldud dosaatorinhalaatorite jaoks.
8.
Fluoritud kasvuhoonegaasidega paisutatud vahuga isoleeritud jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad
tähistatakse järgmist teksti sisaldava märgisega: „Fluoritud kasvuhoonegaasidega paisutatud vaht”.
9.
Märgised paigutatakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõike 4 kohaselt ja võimaluse korral fluoritud
kasvuhoonegaase sisaldaval tootel või seadmel juba olevate nimeplaatide või toote muude andmesiltide kõrvale.

Artikkel 3
Kehtetuks tunnistamine
Määrus (EÜ) nr 1494/2007 tunnistatakse kehtetuks. Määruse (EÜ) nr 1494/2007 artikli 2 lõike 1 punkti c kohaldatakse
kuni 1. jaanuarini 2017, kuid kõnealuse sätte järgimiseks enne 1. jaanuari 2017 võivad ettevõtjad juba kohaldada
määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõike 3 punkti c.
Viiteid määrusele (EÜ) nr 1494/2007 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt lisas esitatud
vastavustabelile.
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Artikkel 4
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. november 2015
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1494/2007

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõiked 3 ja 4

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 8

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõige 5

Artikli 2 lõige 4

—

Artikli 3 lõige 1

—

Artikli 3 lõige 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõige 3

Artikli 2 lõige 2
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Artikli 2 lõige 9

Artikli 4 lõige 2

—
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