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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1375
2017 m. liepos 25 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014, kuriuo nustatoma
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir priemonės
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (1), ypač į jo 19 straipsnio 7 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1191/2014 (2) nustatoma, kaip tam tikrų fluorintų dujų gamintojai,
importuotojai, eksportuotojai ir įmonės, kurios tas dujas sunaikina, pateikia informaciją pagal Reglamento (ES)
Nr. 517/2014 19 straipsnį dėl tų dujų naudojimo kaip žaliavos ir kai rinkai pateikiami gaminiai arba įrenginiai,
kuriuose yra tų dujų;

(2)

kad būtų galima veiksmingai stebėti, kaip laikomasi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnyje nustatytų
ataskaitų teikimo įpareigojimų, įmonių turėtų būti reikalaujama prieš pradedant vykdyti atitinkamą veiklą
registruotis kaip Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1191/2014 1 straipsnyje nurodytos informacijos teikimo
priemonės naudotoja. Tai valstybės narės kompetentingoms institucijoms užtikrintų galimybę importavimo,
eksportavimo ar kitos atitinkamos veiklos vykdymo metu patikrinti, ar turėtų būti atliekama įmonės atitikties
patikra remiantis jos ataskaita pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį;

(3)

dėl reikalaujamos informacijos apie tam tikras hidrofluorangliavandenilių (HFC) savybes struktūros Įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 1191/2014 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant suderinti jį su ataskaitų teikimo
forma, kurią naudoja Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos (3) Monrealio protokolą dėl ozono
sluoksnį ardančių medžiagų (Monrealio protokolas) pasirašiusiosios šalys. Tai užtikrintų galimybę Sąjungai laikytis
savo ataskaitų teikimo įsipareigojimų pagal Monrealio protokolą. Dėl tos pačios priežasties nuo 2020 m. turėtų
būti reikalaujama pateikti informaciją apie eksporto paskirties ir importo kilmės vietą; tai užtikrintų pakankamai
laiko pritaikyti elektroninę informacijos teikimo priemonę;

(4)

siekiant atsižvelgti į ataskaitų teikimo praktiką, susiformavusią per pirmuosius du ataskaitų teikimo ciklus, į
2 skirsnį turėtų būti įtrauktas papildomas diferencijavimas ir pastabos, o 12 skirsnyje pateiktą aprašą reikėtų
išdėstyti aiškiau, kad būtų išvengta klaidingo ataskaitas teikiančių įmonių aiškinimo, kokio būta anksčiau;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/879 (4) nustatytas elektroninis hidrofluorangliavandenilių
pateikimo rinkai kvotų registras, kuriame registruojami visi svarbūs su Reglamento (ES) Nr. 517/2014
18 straipsnio 2 dalyje nurodytais įgaliojimais susiję duomenys. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 1191/2014 priedo 13 skirsnyje nustatytas atitinkamos informacijos teikimo formatas yra neaktualus ir turėtų
būti išbrauktas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 24 straipsnio 1 dalį įsteigto
komiteto nuomonę,

(1) OL L 150, 2014 5 20, p. 195.
(2) 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir
priemonės (OL L 318, 2014 11 5, p. 5).
(3) 1988 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 88/540/EEB dėl Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl
ozono sluoksnį ardančių medžiagų sudarymo (OL L 297, 1988 10 31, p. 8).
(4) 2016 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/879, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 517/2014 nustatomos išsamios sąlygos, susijusios su rinkai tiekiamos hidrofluorangliavandeniliais užpildytos šaldymo, oro
kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos atitikties deklaracija ir nepriklausomo auditoriaus atliekamu jos patikrinimu (OL L 146,
2016 6 3, p. 1).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014 iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„1 straipsnis
1.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį reikalaujamos ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu,
naudojant informacijos teikimo priemonę, grindžiamą šio reglamento priede pateikta forma, kuri tuo tikslu pateikta
ir Komisijos interneto svetainėje.
2.
Prieš pradėdama vykdyti veiklą, apie kurią būtina pranešti pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį,
kiekviena įmonė turi užsiregistruoti Komisijos interneto svetainėje kaip elektroninės informacijos teikimo priemonės
naudotoja.“;
2) priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 25 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1191/2014 priedas iš dalies keičiamas taip:

1) 1 skirsnio lentelė pakeičiama taip:

„TEIKTINA INFORMACIJA

1A

PASTABOS

Bendras Sąjungos įrenginiuose pagamintų dujų kiekis

1B

— Sąjungos įrenginiuose iš surinktų šalutinių Gamintojai, kurie dujas suardo, bendrą suardytų
arba nepageidaujamų produktų pagamintų dujų kiekį nurodo 8 skirsnyje.
dujų kiekis, kai tie šalutiniai arba nepagei
daujami produktai buvo suardyti įrengi
niuose prieš pateikiant dujas rinkai

1C

— Sąjungos įrenginiuose iš surinktų šalutinių Turi būti nurodyta dujas suardanti įmonė.
arba nepageidaujamų produktų pagamintų
dujų kiekis, kai tie šalutiniai arba nepagei
daujami produktai perduoti kitoms įmonėms
suardyti ir nebuvo anksčiau pateikti rinkai

1C_a

Sąjungoje pagamintų hidrofluorangliavandenilių,
skirtų naudoti kaip žaliavų, kiekis

1C_b

Sąjungoje pagamintų hidrofluorangliavandenilių, Turi būti nurodyta naudojimo, kuriam taikoma
skirtų naudoti Sąjungoje tikslais, kuriems pagal išimtis, rūšis.
Monrealio protokolą taikoma išimtis, kiekis

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

1D

1E

Bendras anksčiau rinkai nepateiktų pačios įmo 1D = 1B + 1C
nės pagamintų, bet suardytų dujų kiekis

Parduoti skirta produkcija

1E = 1A – 1D“
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2) 2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a) antroji pastraipa papildoma šiuo sakiniu:
„Pirmą kartą teikiant ataskaitas apie 2019 m. veiklą hidrofluorangliavandenilių kiekiai nurodomi atskirai pagal
kiekvieną kilmės šalį, nebent toliau pateiktoje lentelėje būtų nurodyta kitaip.“;
b) lentelė pakeičiama taip:
„TEIKTINA INFORMACIJA

2A

PASTABOS

Į Sąjungą importuotų dujų kiekis
2B

Ataskaitą teikiančios įmonės į Sąjungą impor Nurodyti hidrofluorangliavandenilių kiekius pa
tuotų, bet į laisvą apyvartą neišleistų ir gami gal kiekvieną kilmės šalį nebūtina.
niuose arba įrangoje reeksportuotų dujų kiekis Nefasuotos dujos, laikinai įvežtos perdirbti, įpil
tos į gaminius arba įrangą ir reeksportuotos.
Kai dujos importuojamos vienais kalendoriniais
metais, o gaminiuose arba įrangoje reeksportuo
jamos (2B) kitais, į 2B skirsnyje nurodomus kie
kius gali būti įskaičiuojami reeksportuojamų
dujų kiekiai gaminiuose arba įrangoje, nurodomi
4C skirsnyje kaip sausio 1 d. turimų dujų, ku
rios nebuvo pateiktos Sąjungos rinkai, atsargų
kiekis.
Eksportuotų nefasuotų dujų kiekis nurodomas
tik 3 skirsnyje.

2C

Sunaudotų, pakartotinai panaudotų ir regene
ruotų hidrofluorangliavandenilių kiekis

2D

Grynų hidrofluorangliavandenilių, importuotų
naudoti kaip žaliavų, kiekis

2E

Importuotų grynų hidrofluorangliavandenilių, Turi būti nurodyta naudojimo, kuriam taikoma
skirtų naudoti tikslais, kuriems pagal Monrea išimtis, rūšis.“
lio protokolą taikoma išimtis, kiekis

3) 3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a) antroji pastraipa papildoma šiuo sakiniu:
„Pirmą kartą teikiant ataskaitas apie 2019 m. veiklą hidrofluorangliavandenilių kiekiai nurodomi atskirai pagal
kiekvieną paskirties šalį, nebent toliau pateiktoje lentelėje būtų nurodyta kitaip.“;
b) lentelė pakeičiama taip:
„TEIKTINA INFORMACIJA

3A

PASTABOS

Bendras iš Sąjungos eksportuotų dujų kiekis
3B

Eksportuotų dujų, kurias pagamino arba im Nurodyti kiekius pagal kiekvieną paskirties šalį
portavo pati įmonė, kiekis
nebūtina.

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

3C

Eksportuotų dujų, įsigytų iš kitų Sąjungos įmo 3C = 3A – 3B
nių, kiekis
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PASTABOS

TEIKTINA INFORMACIJA

3D

Pakartotinai panaudoti skirtų eksportuotų dujų Nurodyti kiekius pagal kiekvieną paskirties šalį
kiekis
nebūtina.

3E

Regeneruoti skirtų eksportuotų dujų kiekis

Nurodyti kiekius pagal kiekvieną paskirties šalį
nebūtina.

3F

Suardyti skirtų eksportuotų dujų kiekis

Nurodyti kiekius pagal kiekvieną paskirties šalį
nebūtina.

3G

Sunaudotų, pakartotinai panaudotų ir regene
ruotų eksportuotų hidrofluorangliavandenilių
kiekis

3H

Grynų hidrofluorangliavandenilių, eksportuotų
naudoti kaip žaliavų, kiekis

3I

Grynų hidrofluorangliavandenilių, eksportuotų Turi būti nurodyta naudojimo, kuriam taikoma
naudoti tikslais, kuriems pagal Monrealio pro išimtis, rūšis.“
tokolą taikoma išimtis, kiekis

4. 4 skirsnio lentelės 4M įrašo eilutė pakeičiama taip:
„4M

Bendras rinkai fiziškai pateiktų dujų kiekis

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H“

5) 12 skirsnio lentelė pakeičiama taip:

12A

„TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

Hidrofluorangliavandenilių, esančių importuotoje
įrangoje, kurią muitinė išleido į laisvą apyvartą Są
jungoje ir kuriai skirti hidrofluorangliavandeniliai
prieš tai eksportuoti iš Sąjungos ir kuriai taikyta pa
teikimą Sąjungos rinkai ribojanti hidrofluoranglia
vandenilių kvota, kiekis

Turi būti nurodyta hidrofluorangliavandenilius eks
portuojanti įmonė (-ės) ir eksportavimo metai.

6. 13 skirsnis išbraukiamas.

Turi būti nurodyta įmonė (-ės), pirmą kartą pateikusi
hidrofluorangliavandenilius Sąjungos rinkai, ir to pa
teikimo rinkai metai.“

