
Oznámenie  výrobcom  a  dovozcom  fluórovaných  uhľovodíkov  vrátane  nových  podnikov, 
ktorí  zamýšľajú  uvádzať  fluórované  uhľovodíky  vo  veľkých  množstvách  na  trh  v  Európskej 

únii  v  roku  2015

(2014/C  153/07)

1. Toto  oznámenie  je  určené  podnikom,  na  ktoré  sa  vzťahuje  nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ) 
č.  517/2014  zo  16.  apríla  2014  o  fluórovaných  skleníkových  plynoch,  ktorým  sa  zrušuje  nariadenie  (ES) 
č.  842/2006 (1)  (ďalej  len  „nariadenie“):

a) výrobcom  a  dovozcom,  ktorí  plánujú  uviesť  aspoň  100  ton  ekvivalentu  CO2  fluórovaných  uhľovodíkov  na 
trh  Únie  v  roku  2015  a  v  nasledujúcich  rokoch  a  ktorí  na  základe  nariadenia  (ES)  č.  842/2006  oznámili,  že 
od  roku  2009  do  roku  2012  uviedli  viac  ako  1  tonu  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  Únie;

b) podnikom,  ktoré  zamýšľajú  uviesť  aspoň  100  ton  ekvivalentu  CO2  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  Únie 
v  roku  2015  a  ktoré  na  základe  nariadenia  (ES)  č.  842/2006  neoznámili,  že  od  roku  2009  do  roku  2012 
uviedli  viac  ako  1  tonu  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  Únie.

2. Fluórované  uhľovodíky  sú  látky,  ktoré  sú  uvedené  v  oddiele  1  prílohy  I  k  nariadeniu,  alebo  zmesi  obsa
hujúce  ktorúkoľvek  z  týchto  látok:

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. Akékoľvek  prípady  uvádzania  týchto  látok  na  trh  s  výnimkou  prípadov  použitia  uvedených  v  článku  15 
ods.  2  písm.  a)  až  e)  nariadenia  sa  musia  započítať  do  systému  kvót  podľa  článku  15  a  16  nariadenia.

4. Okrem  toho  uvádzanie  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  jednotlivými  podnikmi  podlieha  kvantitatívnym 
limitom.

Komisia  prideľuje  kvóty  podnikom  uvedeným  v  bode  1  písm.  a)  a  b)  tohto  oznámenia.  Množstvo  pridelených 
kvót  sa  určuje:

— v  súlade  s  článkom  16  ods.  1,  4  a  5,  ako  aj  s  prílohami  V  a  VI  k  nariadeniu  pre  výrobcov  a  dovozcov 
uvedených  v  bode  1  písm.  a)  tohto  oznámenia;

— v  súlade  s  článkom  16  ods.  2  a  5,  ako  aj  s  prílohami  V  a  VI  k  nariadeniu  pre  podniky  uvedené  v  bode 
1  písm.  b)  tohto  oznámenia.

Výlučne  pre  výrobcov  a  dovozcov,  ktorí  oznámili  uvádzanie  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  od  roku 
2009  do  roku  2012  podľa  bodu  1  písm.  a)  tohto  oznámenia

5. Každý  takýto  podnik,  ktorý  zamýšľa  v  roku  2015  uvádzať  fluórované  uhľovodíky  na  trh  Únie,  musí 
dodržiavať  postup  uvedený  v  bodoch  6  až  11  tohto  oznámenia.

6. Podnik  sa  musí  zaregistrovať  v  registri  najneskôr  do  1.  júla  2014.  Európska  komisia  pošle  kontaktné 
údaje  uvedené  v  databáze  obchodných  údajov  Európskej  environmentálnej  agentúry,  do  ktorej  podávali  spoloč
nosti  ročné  správy  o  fluórovaných  plynoch  na  základe  nariadenia  (ES)  č.  842/2006.  Podniky  sú  povinné  aktuali
zovať  v  prípade  potreby  svoje  kontaktné  údaje  a  zaslať  riadne  vyplnené  registračné  formuláre  na  adresu  [CLIMA-
HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].  Nevyplnené  vzorové  formuláre  sú  k  dispozícii  aj  na  webovej  stránke  Európskej 
komisie  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm).  Nevyhnutným  predpokladom  na  nárokova
teľnosť  získania  kvóty  je  včasná  registrácia.

7. Vzhľadom  na  výpočet  referenčných  hodnôt,  pri  ktorom  sa  vyžaduje  vylúčenie  množstiev  fluórovaných 
uhľovodíkov  určených  na  použitie  podľa  článku  15  ods.  2  nariadenia,  na  základe  dostupných  údajov  je  podnik 
povinný  informovať  Európsku  komisiu  o  fluórovaných  uhľovodíkoch  uvádzaných  na  trh  od  roku  2009  do  roku 
2012  a  určených  na  použitia  uvedené  v  článku  15  ods.  2  písm.  a)  až  e),  a  to  pre  každú  kategóriu  využitia 
a  látku  a  za  každý  rok  od  roku  2009  do  roku  2012.

Tieto  informácie,  ktoré  musia  obsahovať  aspoň  údaje  zo  vzorového  formulára  týkajúce  sa  oslobodených  využití 
dostupného  na  webovej  stránke  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm),  treba  zaslať  do 
1.  júla  2014  Európskej  komisii  e-mailom  na  adresu  [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

(1) Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 319.

21.5.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 153/19

mailto:CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
mailto:CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu


8. Ak  podnik  zamýšľa  uvádzať  dodatočné  množstvá  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  na  základe  článku  16 
ods.  4  nariadenia,  musí  vyplniť  a  predložiť  vyhlásenie  o  potrebe  kvót  na  rok  2015,  ktoré  je  k  dispozícii  online 
na  webovej  stránke  Európskej  komisie  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm).  Riadne  vypl
nený  formulár  treba  zaslať  na  adresu  [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

9. Komisia  bude  za  platné  považovať  len  riadne  vyplnené  a  bezchybné  vyhlásenia  o  potrebe  kvót  na  rok 
2015,  ktoré  jej  budú  doručené  do  1.  júla  2014.

10. Podniky  by  mali  predkladať  svoje  registračné  formuláre,  informácie  o  uvádzaní  na  trh  v  prípade  oslobode
ných  použití  a  vyhlásenia  spoločne  a  čo  najskôr,  aby  bolo  možné  vykonať  prípadné  opravy  a  opätovne  ich 
predložiť  v  stanovenom  termíne.

11. Samotné  predloženie  registračných  formulárov  alebo  vyhlásenia  o  potrebe  kvót  na  rok  2015  neoprávňuje 
podnik  na  uvedenie  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  od  roku  2015  a  v  ďalších  rokoch.

Výlučne  pre  podniky,  ktoré  neoznámili  uvedenie  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  od  roku  2009  do 
roku  2012  podľa  bodu  1  písm.  b)  tohto  oznámenia

12. Každý  podnik,  ktorý  zamýšľa  uvádzať  na  trh  Únie  fluórované  uhľovodíky  v  roku  2015,  musí  dodržiavať 
postup  uvedený  v  bodoch  13  až  17  tohto  oznámenia.

13. Podnik  sa  musí  zaregistrovať  v  registri  do  1.  júla  2014.  Registrácia  sa  vykonáva  zaslaním  riadne  vyplne
ných  registračných  formulárov  na  adresu  [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].  Vzorové  formuláre  sú  k  dispo
zícii  na  webovej  stránke  Európskej  komisie  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm).  Komisia 
bude  považovať  za  platné  len  riadne  vyplnené  a  bezchybné  registračné  formuláre,  ktoré  jej  budú  doručené  do 
1.  júla  2014.

14. Podniky  musia  navyše  vyplniť  vyhlásenie  o  úmysle  uvádzať  fluórované  uhľovodíky  na  trh,  ktoré  je 
k  dispozícii  online  na  webovej  stránke  Európskej  komisie  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/
index_en.htm).

15. Komisia  bude  za  platné  považovať  len  riadne  vyplnené  a  bezchybné  vyhlásenia  o  úmysle  uvádzať  fluóro
vané  uhľovodíky  na  trh,  ktoré  jej  budú  doručené  do  1.  júla  2014.

16. Podniky  by  mali  predkladať  svoje  registračné  formuláre  a  vyhlásenia  o  úmysle  uvádzať  fluórované  uhľovo
díky  na  trh  spoločne  a  čo  najskôr,  aby  bolo  možné  vykonať  prípadné  opravy  a  opätovne  ich  predložiť  v  stano
venom  termíne.

17. Samotné  predloženie  registračných  formulárov  alebo  vyhlásenia  o  úmysle  uvádzať  fluórované  uhľovodíky 
na  trh  neoprávňuje  podnik  na  uvedenie  fluórovaných  uhľovodíkov  na  trh  v  roku  2015.
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