
Zoznam právnych predpisov EÚ platných pre oblasť fluórovaných skleníkových plynov 

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX 

(http://eur-lex.europa.eu) 

 

»Eur-Lex«   

     

 

1.  

 

v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite  

na »EUR-LEX«, 

  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na 

položku Legislation, 

  3. 

 

vyberte si napr. Search by document number a do  

kolónky Year zadajte rok, do kolónky Number číslo hľadaného právneho 

aktu ES/EÚ.  

 

Požiadavky a podmienky  nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi  

 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 

 

Nahlasovanie údajov podľa článku 19 nariadenia  

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje 

formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1375 z 25. júla 2017, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1191/2014, ktorým sa určuje formát a spôsob 

nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1992 zo 14. decembra 2018, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1191/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie údajov podľa 

článku 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 v súvislosti s fluórovanými uhľovodíkmi 

uvádzanými na trh v Spojenom kráľovstve a Únii pozostávajúcej z 27 členských štátov 

 

Elektronický register kvót 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/661 z 25. apríla 2019 o zabezpečení 

bezproblémového fungovania elektronického registra kvót na uvádzanie fluórovaných 

uhľovodíkov na trh 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/980 zo 17. júna 2021, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/661, pokiaľ ide o požiadavky na informácie na účely 

zápisu kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh do elektronického registra 

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1604 z 23. októbra 2020, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných 

skleníkových plynoch stanovujú referenčné hodnoty na obdobie od 1. januára 2021 

http://eur-lex.europa.eu/
http://europa.eu.int/eur-lex


do 31. decembra 2023 pre každého výrobcu alebo dovozcu, ktorý zákonne uviedol 

fluórované uhľovodíky na trh v Únii od 1. januára 2015,nahlásené podľa uvedeného 

nariadenia 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/879 z 2, júna 2016, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti 

vyhlásenia o zhode pri uvádzaní chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných 

čerpadiel naplnených fluórovanými uhľovodíkmi na trh, ako aj jeho overenia nezávislým 

audítorom 

 

Označovanie výrobkov a zariadení 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým 

sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát 

označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny  

 

Požiadavky na kontrolu úniku 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky 

na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité 

fluórované skleníkové plyny 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky 

na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá 

obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny 

 

Vydávanie osvedčení a certifikátov 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2067 zo  17. novembra 2015, ktorým 

sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú 

minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, 

pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá 

a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel 

obsahujúce fluórované skleníkové plyny a osvedčení spoločností, pokiaľ ide 

o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce 

fluórované skleníkové plyny 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky 

a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam 

a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi 

prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2066 zo  17. novembra 2015, ktorým 

sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú 

minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, 



ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky 

elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnotenie 

fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky 

a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom 

vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov 

zo zariadení 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na 

programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej 

príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových 

vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2065 zo  17. novembra 2015, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát 

oznámenia o programoch odbornej prípravy a certifikačných programoch členských 

štátov 

 

 


