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Ilmoitus fluorihiilivetyjen tuottajille ja tuojille sekä uusille yrityksille, jotka aikovat saattaa
markkinoille fluorihiilivetyjä irtotavarana Euroopan unionissa vuonna 2015
(2014/C 153/07)
1.
Tämä ilmoitus on osoitettu fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta
16 päivänä huhtikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 517/2014 (1),
jäljempänä ”asetus”, tarkoitetuille yrityksille, jotka
a) ovat tuottajia ja tuojia ja aikovat saattaa unionin markkinoille vuonna 2015 ja sitä seuraavina vuosina
määrän, joka vastaa vähintään 100:aa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, ja jotka ovat ilmoittaneet asetuksen (EY)
N:o 842/2006 mukaisesti saattaneensa unionin markkinoille vuosina 2009–2012 yli 1 tonnia fluorihiilivetyjä;
b) ovat yrityksiä, jotka aikovat saattaa unionin markkinoille vuonna 2015 määrän, joka vastaa vähintään 100:aa
hiilidioksidiekvivalenttitonnia, ja jotka eivät ole ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti saatta
neensa unionin markkinoille vuosina 2009–2012 yli 1 tonnia fluorihiilivetyjä.
2.
Fluorihiilivedyillä tarkoitetaan asetuksen liitteessä I olevassa 1 kohdassa lueteltuja aineita tai seoksia, joihin
sisältyy jotakin seuraavista aineista:
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.
Näiden aineiden markkinoille saattaminen, lukuun ottamatta asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a–e alakoh
dassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia, on sisällytettävä asetuksen 15 ja 16 artiklassa säädettyyn kiintiöjärjestelmään.
4.

Lisäksi kunkin yrityksen markkinoille saattamiin fluorihiilivetyihin sovelletaan määrällisiä rajoituksia.

Komissio myöntää kiintiöt tämän ilmoituksen 1 a ja b kohdassa luetelluille yrityksille. Kiintiöiden myöntäminen
tapahtuu
— tämän ilmoituksen 1 a kohdassa tarkoitettujen tuottajien ja tuojien osalta asetuksen 16 artiklan 1, 4 ja 5
kohdan sekä asetuksen liitteiden V ja VI mukaisesti, ja
— tämän ilmoituksen 1 b kohdassa tarkoitettujen yritysten osalta asetuksen 16 artiklan 2 ja 5 kohdan sekä
asetuksen liitteiden V ja VI mukaisesti.
Ainoastaan tämän ilmoituksen 1 a kohdassa tarkoitetuille tuottajille ja tuojille, jotka ovat ilmoittaneet
saattaneensa markkinoille fluorihiilivetyjä vuosina 2009–2012:
5.
Yrityksen, joka aikoo saattaa unionin markkinoille fluorihiilivetyjä vuonna 2015, on noudatettava tämän
ilmoituksen 6–11 kohdassa kuvattua menettelyä.
6.
Yrityksen on rekisteröidyttävä rekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2014. Euroopan komissio toimittaa
sille Euroopan ympäristökeskuksen BDR-tietokannassa olevat yhteystiedot; yritysten vuosittain asetuksen (EY)
N:o 842/2006 mukaisesti ilmoittamat fluorattuja kaasuja koskevat tiedot viedään kyseiseen tietokantaan. Yrityksiä
pyydetään päivittämään tarvittaessa yhteystietonsa ja toimittamaan asianmukaisesti täytetyt rekisteröitymislomakkeet
osoitteeseen [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Lomakemalli on saatavissa myös Euroopan komission verkko
sivustolta (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm). Kiintiön myöntäminen edellyttää rekiste
röitymistä edellä mainitun määräajan kuluessa.
7.
Viitearvojen laskemiseksi kiellon ulkopuolelle jätettäville fluorihiilivetyjen määrille asetuksen 15 artiklan
2 kohdan mukaisia käyttötarkoituksia varten yritystä pyydetään saatavilla olevien tietojen perusteella ilmoittamaan
Euroopan komissiolle tiedot vuosina 2009–2012 15 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa lueteltuja käyttötarkoi
tuksia varten markkinoille saatetuista fluorihiilivedyistä kunkin käyttösovellusluokan ja aineen mukaisesti vuosittain
eriteltyinä.
Nämä tiedot, joissa olisi oltava vähintään internetsivustolla (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/
index_en.htm) olevassa lomakemallissa tarkoitetut poikkeuksellisesti sallittuun käyttöön liittyvät tiedot, olisi toimi
tettava sähköpostitse Euroopan komissiolle osoitteeseen [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu] 1. heinäkuuta
2014 mennessä.
(1) EUVL L 150, 20.5.2014, s. 319.
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8.
Jos yritys aikoo saattaa markkinoille ylimääräisiä fluorihiilivetyjen määriä asetuksen 16 artiklan 4 kohdan
mukaisesti, sen on täytettävä ja toimitettava Euroopan komission verkkosivustolla (http://ec.europa.eu/clima/
policies/f-gas/reporting/index_en.htm) sähköisessä muodossa oleva ilmoitus vuodelle 2015 tarvittavasta kiintiöstä.
Asianmukaisesti täytetty lomake on lähetettävä osoitteeseen [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].
9.
Komissio ottaa huomioon ainoastaan asianmukaisesti täytetyt ja virheettömät vuodelle 2015 tarvittavia
kiintiöitä koskevat ilmoitukset, jotka saapuvat viimeistään 1. heinäkuuta 2014.
10. Yrityksiä kehotetaan toimittamaan rekisteröitymislomakkeet, tiedot markkinoille saattamisesta poikkeukselli
sesti sallittuun käyttöön sekä niitä vastaavat ilmoitukset mahdollisimman pian, jotta mahdolliset korjaukset ja
uudet hakemukset voidaan tehdä ennen määräajan päättymistä.
11. Rekisteröitymislomakkeen tai vuodelle 2015 tarvittavaa kiintiötä koskevan ilmoituksen toimittaminen ei
sinänsä vielä anna oikeutta saattaa markkinoille fluorihiilivetyjä vuonna 2015 ja siitä eteenpäin.
Ainoastaan tämän ilmoituksen 1 b kohdassa tarkoitetuille yrityksille, jotka eivät ole ilmoittaneet saatta
neensa markkinoille fluorihiilivetyjä vuosina 2009–2012:
12. Yrityksen, joka aikoo saattaa markkinoille fluorihiilivetyjä vuonna 2015, on noudatettava tämän ilmoi
tuksen 13–17 kohdassa kuvattua menettelyä.
13. Yrityksen on rekisteröidyttävä rekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2014. Rekisteröityminen tapahtuu
toimittamalla asianmukaisesti täytetty rekisteröitymislomake osoitteeseen [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].
Lomakemalli on saatavissa Euroopan komission verkkosivustolta (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/
index_en.htm). Komissio ottaa huomioon ainoastaan asianmukaisesti täytetyt ja virheettömät rekisteröitymislomak
keet, jotka saapuvat viimeistään 1. heinäkuuta 2014.
14. Lisäksi yrityksen on täytettävä sähköisessä muodossa Euroopan komission verkkosivustolla (http://
ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) oleva ilmoitus aikomuksesta saattaa markkinoille fluorihiili
vetyjä ja lähetettävä se osoitteeseen [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].
15. Komissio ottaa huomioon ainoastaan asianmukaisesti täytetyt ja virheettömät ilmoitukset aikomuksesta
saattaa markkinoille hiilivetyjä, jotka saapuvat viimeistään 1. heinäkuuta 2014.
16. Yrityksiä kehotetaan toimittamaan rekisteröitymislomakkeet ja ilmoitukset aikomuksesta saattaa markkinoille
hiilivetyjä mahdollisimman pian, jotta mahdolliset korjaukset ja uudet hakemukset voidaan tehdä ennen
määräajan päättymistä.
17. Rekisteröitymislomake tai ilmoitus aikomuksesta saattaa markkinoille hiilivetyjä ei sinänsä vielä anna
oikeutta saattaa markkinoille fluorihiilivetyjä vuonna 2015.

