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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. július 25.)
a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkében említett jelentés formájának és benyújtása módjának meghatározásáról szóló
1191/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014.
április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (7) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok alapanyagként
történő használata tekintetében, az ilyen gázokat tartalmazó termékek és berendezések ilyen gázok gyártói,
importőrei és exportőrei általi forgalomba hozatala tekintetében, valamint a gázokat ártalmatlanító vállalkozások
általi jelentéstétel tekintetében meghatározza az 517/2014/EU rendelet 19. cikke szerinti jelentéstétel módját.

(2)

Az 517/2014/EU rendelet 19. cikkében megállapított jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés hatékony
ellenőrzése érdekében a vállalkozások számára elő kell írni, hogy a vonatkozó tevékenységek megkezdése előtt
regisztráljanak az 1191/2014/EU végrehajtási rendelet 1. cikkében említett elektronikus jelentéstételi eszköz
használata céljából. Ez lehetővé tenné a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy a behozatal, kivitel vagy más
releváns tevékenység időpontjában ellenőrizzék, hogy egy adott vállalkozás tekintetében kell-e az 517/2014/EU
rendelet 19. cikke szerinti jelentés alapján megfelelés-ellenőrzést végezni.

(3)

Az 1191/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletét módosítani kell a fluorozott szénhidrogének bizonyos
jellemzőivel kapcsolatban előírt információk szerkezete tekintetében, hogy az összhangba kerüljön az ózonréteget
lebontó anyagokról szóló, a sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezményhez csatolt Montreali
Jegyzőkönyv (3) (a továbbiakban: Montreali Jegyzőkönyv) részes felei által használt jelentéstételi formátumhoz. Ez
lehetővé tenné az Unió számára, hogy eleget tegyen a Montreali Jegyzőkönyvből eredő beszámolási kötelezett
ségének. Ugyanezen okokból 2020-tól kezdődően a kivitel rendeltetési helyére és a behozatal származási helyére
vonatkozó információk bejelentését is elő kell írni: ez a határidő elegendő időt biztosít az elektronikus jelentés
tételi eszköz kiigazításához.

(4)

Az első két jelentéstételi ciklus során kialakult jelentéstételi gyakorlat tükrözése érdekében a 2. szakaszba további
felosztásokat és észrevételeket kell beilleszteni, valamint egyértelművé kell tenni a 12. szakaszban szereplő leírást,
hogy a jelentéstevő vállalkozások számára a jövőben ne okozzon félreértéseket.

(5)

Az (EU) 2016/879 bizottsági végrehajtási rendelet (4) a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára
vonatkozó kvóták tekintetében elektronikus nyilvántartást hozott létre, amelybe be kell vezetni az 517/2014/EU
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett engedélyekkel kapcsolatos összes releváns adatot. Az ehhez
kapcsolódó, az 1191/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletének 13. szakaszában meghatározott jelentéstételi
forma tehát elavulttá vált, ezért azt el kell hagyni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/2014/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdése
alapján létrehozott bizottság véleményével,

(1) HL L 150., 2014.5.20., 195. o.
(2) A Bizottság 1191/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 30.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés formájának és benyújtása módjának meghatározásáról (HL L 318.,
2014.11.5., 5. o.).
(3) A Tanács 88/540/EGK határozata (1988. október 14.) az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezmény és az ózonréteget lebontó
anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 297., 1988.10.31., 8. o.).
(4) A Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendelete (2016. június 2.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján
a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az e
nyilatkozatnak a független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 146., 2016.6.3., 1. o.).
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1191/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
(1) Az 517/2014/EU rendelet 19. cikke által előírt jelentéseket elektronikus úton kell benyújtani az e rendelet
mellékletében meghatározott formában, a Bizottság honlapján erre a célra közzétett jelentéstételi eszközzel.
(2) Az 517/2014/EU rendelet 19. cikke alapján bejelentendő tevékenységek megkezdése előtt az elektronikus
jelentéstételi eszköz használata céljából a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell a Bizottság honlapján.”
2. A melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. július 25-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az 1191/2014/EU végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakaszban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„A KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

1A

ÉSZREVÉTELEK

Az Unióban működő létesítményekben gyártott össz
mennyiség

1B

— az Unióban működő létesítményekben előál Az ártalmatlanítást végző gyártók által ártalmatla
lított azon visszanyert melléktermékek vagy nított összmennyiséget a 8. szakaszban kell jelen
nem kívánt termékek mennyisége, amelyeket teni
forgalomba hozatal előtt ártalmatlanítottak
a létesítményekben

1C

— az Unióban működő létesítményekben előál Meg kell adni, hogy mely vállalkozás végzi az ár
lított azon visszanyert melléktermékek vagy talmatlanítást
nem kívánt termékek mennyisége, amelyeket
ártalmatlanítás céljából más vállalkozásnak
adtak át, és korábban nem hoztak forga
lomba

1C_a

Az alapanyagként történő felhasználásra az
Unióban előállított fluorozott szénhidrogének
mennyisége

1C_b

Az olyan felhasználások céljából előállított fluo Meg kell adni a mentességet élvező felhasználás tí
rozott szénhidrogének mennyisége, amelyek pusát
a Montreali Jegyzőkönyv alapján az Unióban
mentességet élveznek

AZ AUTOMATIKUSAN KISZÁMÍTOTT MENNYISÉGEK

1D

1E

A korábban forgalomba nem hozott, ártalmatla 1D = 1B + 1C
nított saját termelés összmennyisége

Értékesíthető gyártott mennyiség

1E = 1A – 1D”

2017.7.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/7

2. A 2. szakasz a következőképpen módosul:
a) a második bekezdés a következő mondattal egészül ki:
„Első alkalommal a 2019-ben folytatott tevékenységekről szóló jelentésben a fluorozott szénhidrogénekre
vonatkozó mennyiségeket származási országonként külön-külön kell megadni, kivéve, ha a következő táblázat
máshogy rendelkezik.”;
b) A táblázat helyébe a következő szöveg lép:
„A KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

2A

ÉSZREVÉTELEK

Az Unióba behozott mennyiség
2B

A jelentéstevő vállalkozás által az Unióba be
hozott azon mennyiség, amelyet nem bocsátot
tak szabad forgalomba, és amely a jelentéstevő
vállalkozás által termékekben vagy berendezé
sekben újrakivitelre került

A fluorozott szénhidrogénekre vonatkozó ada
tokat nem kell származási országonként me
gadni.
Az aktív feldolgozás céljából behozott olyan
ömlesztett gáz, amelyet termékekbe vagy beren
dezésekbe töltöttek, majd újrakivitelre került.
Amennyiben a termékekben vagy berendezések
ben történő újrakivitelre (2B szakasz) nem
ugyanabban a naptári évben kerül sor, mint a be
hozatalra, akkor a 2B szakaszban feltüntetett
mennyiségek között szerepelhetnek a január 1-jei
állapot szerinti készleteket alkotó olyan termék
ekben vagy berendezésekben történő újrakivite
lek, amelyek a 4C szakasz szerint nem kerültek
forgalomba hozatalra az uniós piacon
A kivitelre kerülő ömlesztett gázt csak a 3. sza
kaszban kell megadni

2C

A felhasznált, újrafeldolgozott vagy visszanyert
fluorozott szénhidrogének mennyisége

2D

Az alapanyagként történő felhasználás céljából
behozott új fluorozott szénhidrogének meny
nyisége

2E

Az olyan felhasználások céljából behozott új Meg kell adni a mentességet élvező felhasználás
fluorozott szénhidrogének mennyisége, ame típusát”
lyek a Montreali Jegyzőkönyv alapján az Unió
ban mentességet élveznek

3. A 3. szakasz a következőképpen módosul:
a) a második bekezdés a következő mondattal egészül ki:
„Első alkalommal a 2019-ben folytatott tevékenységekről szóló jelentésben a fluorozott szénhidrogénekre
vonatkozó mennyiségeket célországonként külön-külön kell megadni, kivéve, ha a következő táblázat máshogy
rendelkezik.”;
b) A táblázat helyébe a következő szöveg lép:
„A KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

3A

ÉSZREVÉTELEK

Az Unióból exportált összmennyiség
3B

A saját gyártásból vagy behozatalból származó Az adatokat nem kell célországonként megadni
exportált mennyiségek

AZ AUTOMATIKUSAN KISZÁMÍTOTT MENNYISÉGEK

3C

Más unióbeli vállalkozástól vásárolt exportált 3C = 3A – 3B
mennyiség
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ÉSZREVÉTELEK

A KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

3D

Újrahasznosítás céljából kivitt mennyiség

Az adatokat nem kell célországonként megadni

3E

Regenerálás céljából kivitt mennyiség

Az adatokat nem kell célországonként megadni

3F

Ártalmatlanítás céljából kivitt mennyiség

Az adatokat nem kell célországonként megadni

3G

Az exportált felhasznált, újrafeldolgozott vagy
visszanyert fluorozott szénhidrogének mennyi
sége

3H

Az alapanyagként történő felhasználás céljából
exportált új fluorozott szénhidrogének meny
nyisége

3I

Az olyan felhasználások céljából kivitt új fluo Meg kell adni a mentességet élvező felhasználás
rozott szénhidrogének mennyisége, amelyek típusát”;
a Montreali Jegyzőkönyv alapján az Unióban
mentességet élveznek

4. A 4. szakaszban a táblázat 4M. sorának helyébe a következő szöveg lép:
„4M

A ténylegesen forgalomba hozott összmennyiség

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H”

5. A 12. szakaszban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

12A

„A KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

ÉSZREVÉTELEK

Azon behozott berendezésekben található fluoro
zott szénhidrogének mennyisége, amelyeket a vám
hatóságok az Unióban szabad forgalomba bocsátot
tak, amelyekhez a fluorozott szénhidrogéneket
előzőleg az Unióból exportálták, és amelyekkel ösz
szefüggésben korlátozták a fluorozott szénhidrogén
eknek az Unióban való forgalomba hozatalára vo
natkozó kvótát

A fluorozott szénhidrogéneket exportáló vállalkozá
s(oka)t és a kivitel évét (éveit) meg kell adni.

6. A 13. szakaszt el kell hagyni.

Meg kell adni azon egy vagy több vállalkozás adatait,
amely a fluorozott szénhidrogéneket az Unióban első
alkalommal forgalomba hozta, valamint a forgalomba
hozatal évét (éveit).”

