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DRUGI AKTI

EVROPSKA KOMISIJA
Obvestilo proizvajalcem in uvoznikom fluoriranih ogljikovodikov ter novim podjetjem, ki
nameravajo dajati fluorirane ogljikovodike v razsutem stanju na trg Evropske unije v letu 2017
(2016/C 26/07)
1.

To obvestilo je naslovljeno na podjetja, ki jih zajema Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (1):
(a) proizvajalci in uvozniki, ki jim je bila dodeljena referenčna vrednost z Izvedbenim sklepom Komisije
2014/774/EU (2);
(b) vsa druga podjetja, ki nameravajo dajati najmanj 100 ton ekvivalenta CO2 fluoriranih ogljikovodikov na trg
Unije v letu 2017, vendar jim ni bila dodeljena referenčna vrednost z Izvedbenim sklepom 2014/774/EU.

2.

Fluorirani ogljikovodiki pomenijo snovi, navedene v oddelku 1 Priloge I k Uredbi, ali zmesi, ki vsebujejo katero koli
od navedenih snovi:
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.

Kakršno koli dajanje navedenih snovi na trg, razen za uporabe, navedene v členu 15(2)(a) do (e) Uredbe, mora biti
upoštevano v sistemu kvot iz členov 15 in 16 Uredbe.

4.

Poleg tega za posamezno podjetje veljajo količinske omejitve za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg. Komisija
dodeli kvote za podjetja, navedena v točkah 1 (a) in (b) tega obvestila.

5.

Vsi podatki, ki so jih predložila podjetja, kvote in referenčne vrednosti so shranjeni na spletu v evidenci HFC,
dostopni prek portala fluoriranih toplogrednih plinov (F-Gas) (3), v skladu s členom 17 Uredbe. Vse podatke
v evidenci HFC, vključno s kvotami, referenčnimi vrednostmi, komercialnimi in osebnimi podatki, bo Evropska
komisija obravnavala kot zaupne.
Samo za proizvajalce in uvoznike, ki jim je bila dodeljena referenčna vrednost z Izvedbenim sklepom
2014/774/EU, kakor je navedeno v točki 1 (a) tega obvestila

6.

Vsakemu takemu podjetju Komisija dodeli kvoto za leto 2017 v skladu s členom 16(1) in (5) ter prilogama V in VI
k Uredbi. Podjetja bodo torej kot kvoto za leto 2017 prejela 89 % od 93 % (tj. 82,77 %) svoje referenčne vrednosti,
določene v Izvedbenem sklepu 2014/774/EU.

7.

Če namerava podjetje v skladu s členom 16(4) Uredbe dajati na trg dodatne količine fluoriranih ogljikovodikov, ki
presegajo kvoto, ki mu je bila dodeljena na osnovi njegove referenčne vrednosti, mora podjetje v elektronsko evi
denco HFC, dostopno na spletu prek portala F-Gas, predložiti „izjavo o dodatnih pričakovanih količinah za leto
2017“. Take izjave bo mogoče predložiti samo v obdobju od 1. aprila do 31. maja 2016.

8.

Komisija bo za veljavne štela samo ustrezno izpolnjene „izjave o dodatnih pričakovanih količinah“, ki ne vsebujejo
napak in jih bo prejela do 1. junija 2016.

9.

Na osnovi teh izjav lahko Komisija v skladu s členom 16(4) ter prilogama V in VI k Uredbi tem podjetjem dodeli
dodatne kvote, če so na voljo.

10. Komisija bo podjetja obvestila o skupnih dodeljenih kvotah za leto 2017 prek evidence HFC.
(1) UL L 150, 20.5.2014, str. 195.
(2) UL L 318, 5.11.2014, str. 28.
(3) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

23.1.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/7

11. „Izjava o dodatnih pričakovanih količinah“ sama po sebi ne daje pravice do dajanja dodatnih fluoriranih ogljikovo
dikov, ki presegajo kvoto, dodeljeno na podlagi referenčne vrednosti, na trg v letu 2017.
Samo za podjetja, ki jim ni bila dodeljena referenčna vrednost z Izvedbenim sklepom 2014/774/EU, kakor
je navedeno v točki 1 (b) tega obvestila
12. Vsako tako podjetje, ki namerava v letu 2017 dajati fluorirane ogljikovodike na trg, mora upoštevati postopek,
opisan v točkah od 13 do 18 tega obvestila.
13. Podjetje mora biti vpisano kot proizvajalec in/ali uvoznik fluoriranih ogljikovodikov v spletni evidenci HFC,
dostopni prek portala F-Gas. Pomoč pri vpisu za podjetja, ki še niso vpisana, je na voljo na spletni strani GD
CLIMA (1).
14. Poleg tega mora podjetje v spletno evidenco HFC, ki je dostopna prek portala F-Gas, predložiti „izjavo o namenu
dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg v letu 2017“. Take izjave bo mogoče predložiti samo v obdobju od
1. aprila do 31. maja 2016.
15. Komisija bo za veljavne štela samo ustrezno izpolnjene „izjave o namenu dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg“,
ki ne vsebujejo napak in jih bo prejela do 1. junija 2016.
16. Na osnovi teh izjav lahko Komisija tem podjetjem dodeli kvote v skladu s členom 16(2) in (5) ter prilogama V in VI
k Uredbi.
17. Komisija bo podjetja obvestila o skupnih dodeljenih kvotah za leto 2017 prek spletne evidence HFC.
18. Vpis v evidenci HFC in/ali „izjava o namenu dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg v letu 2017“ sama po sebi ne
dajeta pravice do dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg v letu 2017.

(1) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm

