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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1191/2014 AL COMISIEI
din 30 octombrie 2014
de stabilire a formatului și mijloacelor de prezentare a raportului menționat la articolul 19 din
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluoru
rate cu efect de seră
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind
gazele fluorurate cu efect de seră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (1), în special articolul 19
alineatul (7),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1493/2007 al Comisiei (2) stabilește formatul raportului care trebuie transmis de producă
torii, importatorii și exportatorii de anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Regulamentul (CE) nr. 842/2006 a fost ulterior
abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 517/2014. Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 stabilește noi
obligații de raportare cu privire la producția, importul, exportul, utilizarea de intermediari de sinteză și distru
gerea substanțelor enumerate în anexa I și II din Regulamentul (UE) nr. 517/2014. Prin urmare, prezentul regula
ment ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 1493/2007.

(2)

Pentru a asigura uniformitatea și coerența în colectarea de date și pentru a limita sarcina administrativă, întreprin
derile ar trebui să comunice informațiile solicitate în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014
prin intermediul unui instrument electronic de raportare care să conțină formularele relevante pentru activitățile
lor individuale furnizate de Agenția Europeană de Mediu și accesibile de pe site-ul Comisiei Europene.

(3)

Datele privind cantitățile de hidrofluorcarburi exportate în echipamente fabricate în UE în acest scop, care, deși
nu sunt relevante pentru valoarea de referință și calcularea cotelor, sunt oferite în mod voluntar, pot fi utile
pentru monitorizarea efectelor economice ale reducerii cantităților de hidrofluorcarburi introduse pe piață.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 24
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Rapoartele solicitate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 trebuie prezentate în format
electronic, utilizând instrumentul de raportare bazat pe formularul care figurează în anexa la prezentul regulament și
care este disponibil pe site-ul Comisiei în acest scop.

Articolul 2
Regulamentul (CE) nr. 1493/2007 se abrogă.
(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 195.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1493/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului, a formatului raportului care trebuie transmis de producătorii, importatorii și exportatorii de
anumite gaze fluorurate cu efect de seră (JO L 332, 18.12.2007, p. 7).
(3) Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect
de seră (JO L 161, 14.6.2006, p. 1).
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Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
EXPLICAȚII GENERALE

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în secțiunile referitoare la raportare din prezenta anexă, datele raportate se
referă la activitățile întreprinderii în cursul anului calendaristic la care se referă raportul.
Unitățile de măsură, gazele acoperite, nivelul de detaliere și indicarea anului în care activitățile trebuie declarate pentru
prima dată sunt precizate separat în fiecare secțiune a raportului.
Formatul general al acestui instrument de raportare este stabilit în următoarele secțiuni ale raportului. Numerotarea
secțiunilor prezentate mai jos nu are legătură cu numerotarea din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau cu instrumentul
electronic de raportare, dar este utilizată în formulele pentru calcularea automată a anumitor valori.

Secțiunile raportului
Secțiunea 1: A se completa de către producătorii de gaze — Articolul 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul
(UE) nr. 517/2014 și punctul 1 literele (a) și (c) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014. Cantitățile de amestecuri care conțin aceste substanțe introduse pe piață
se raportează, de asemenea, indicându-se cantitățile utilizate în compoziția amestecurilor respective provenite din alte
surse decât producția proprie.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

1A

COMENTARII

Cantitatea totală produsă de instalații din Uniune
Rapoartele cu privire la cantitățile
totale distruse provenind de la
producători care efectuează distru
geri se completează în secțiunea 8
a raportului.

1B

— cantitatea produsă de instalații din Uniune constând din
subproduse recuperate sau produse nedorite atunci când
subprodusele sau produsele respective au fost distruse în
instalații înainte de introducerea pe piață

1C

— cantitatea produsă de instalații din Uniune constând din Trebuie identificată întreprinderea
subproduse recuperate sau produse nedorite atunci când care a efectuat distrugerea.
subprodusele sau produsele respective au fost predate
altor instalații în vederea distrugerii și nu au fost intro
duse anterior pe piață

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

1D

1E

Cantitatea totală a producției proprii distruse care nu a fost 1D = 1B + 1C
introdusă pe piață anterior

Producția disponibilă pentru vânzare

1E = 1A – 1D

Secțiunea 2: A se completa de către importatorii de gaze — Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 517/2014 și punctul 2 litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, pentru amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze sau
pentru fiecare gaz sau amestec conținut în poliolii preamestecați importați.
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Numai importurile vrac se raportează aici, inclusiv cantitățile transportate cu echipamente destinate încărcării respecti
velor echipamente după import, dar nu și cantitățile conținute în echipamente. Importurile de gaze conținute în produse
sau echipamente se raportează în secțiunea 11. Trebuie raportate toate importurile, cu excepția importurilor pentru tran
zitul pe teritoriul vamal al Uniunii sau a importurilor supuse altor proceduri care permit o circulație temporară a mărfu
rilor pe teritoriul vamal, cu condiția ca, în acest caz, bunurile să nu rămână mai mult de 45 de zile pe teritoriul vamal.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

2A

COMENTARII

Cantitatea importată în Uniune

Secțiunea 3: A se completa de către exportatorii de gaze — Articolul 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul
(UE) nr. 517/2014 și punctul 3 literele (a) și (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, pentru amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze sau
pentru fiecare gaz sau amestec conținut în poliolii preamestecați exportați.
Numai exporturile de gaze în vrac, inclusiv cantitățile transportate cu echipamente destinate încărcării respectivelor echi
pamente după export, trebuie raportate în această secțiune.
Cantitățile din producția proprie sau din importuri proprii furnizate altor întreprinderi din Uniune în vederea exportului
direct se raportează în secțiunea 5.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

3A

COMENTARII

Cantități totale exportate din Uniune
3B

Cantități exportate din producția proprie sau din importuri
proprii

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

3C

Cantitate exportată achiziționată de la alte întreprinderi din 3C = 3A – 3B
Uniune

INFORMAȚII DE COMUNICAT

3D

Cantitate exportată în vederea reciclării

3E

Cantitate exportată în vederea regenerării

3F

Cantitate exportată în vederea distrugerii

Secțiunea 4: A se completa de către producătorii și importatorii de gaze — Articolul 19 alineatul (1) din Regu
lamentul (UE) nr. 517/2014 și punctele 1 litera (d), 2 litera (b) și 2 litera (d) din anexa VII la Regu
lamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau pentru amestecuri care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze sau
pentru fiecare gaz sau amestec conținut în poliolii preamestecați.
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4A

L 318/9

COMENTARII

Total stocuri la 1 ianuarie
4B

— din care: stocuri la 1 ianuarie formate din cantități prove
nind din importuri sau din producția proprie
4C

— din care: stocuri la 1 ianuarie formate din În special producția proprie nevân
cantități provenind din importuri sau din dută și importurile care nu au fost
producția proprie, care nu au fost anterior puse în circulație liberă
introduse pe piață

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

4D

4E

— din care: stocuri la 1 ianuarie formate din În special importurile proprii puse
cantități provenind din importuri sau din în liberă circulație
producția proprie, care au fost anterior intro 4D = 4B – 4C
duse pe piață

Alte stocuri la 1 ianuarie

În special cantități provenind din
achiziții efectuate în interiorul
Uniunii
4E = 4A – 4B

INFORMAȚII DE COMUNICAT

4F

Total stocuri la 31 decembrie
4G

— din care: stocuri la 31 decembrie formate din cantități
provenind din import sau din producția proprie
4H

— din care: stocuri la 31 decembrie formate din În special, propria producție nevân
cantități provenind din import sau din dută și importurile proprii care nu
producția proprie, care nu au fost anterior au fost puse în liberă circulație
introduse pe piață

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

4I

4J

— din care: stocuri la 31 decembrie formate din În special importuri proprii puse în
cantități provenind din import sau din liberă circulație
producția proprie, care au fost anterior intro 4I = 4G – 4H
duse pe piață

— din care: alte stocuri la 31 decembrie

În special cantități provenind din
achizițiile efectuate în interiorul
Uniunii
4J = 4F – 4G

INFORMAȚII DE COMUNICAT

4K

Cantitatea regenerată de întreprindere

4L

Cantitatea reciclată de întreprindere
CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

4M

Cantitatea totală introdusă efectiv pe piață

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H
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Secțiunea 5: Cantități pentru utilizări exceptate în baza articolului 15 alineatul (2), de completat de către
producători și importatori de hidrofluorcarburi — Articolul 19 alineatele (1), (2), (3) și (4) din
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și punctele 1 litera (b) și 2 litera (a) din anexa VII la Regula
mentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare hidrofluorcarbură (pentru
gazele enumerate în secțiunea 1 de la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, pentru amestecurile sau pentru poliolii
preamestecați care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze).

INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

5A

Cantități importate în Uniune pentru a fi Trebuie indicate întreprinderile care efectuează distrugerea.
distruse
Rapoartele privind cantitățile totale distruse provenind de la
importatori care efectuează ei înșiși distrugerea se completează
în secțiunea 8 a raportului.

5B

Cantitatea utilizată de un producător sau
importator în aplicații cu intermediari de
sinteză sau furnizate direct întreprinderilor
de către un producător sau importator
pentru utilizarea în aplicații cu intermediari
de sinteză

Trebuie indicate întreprinderea (întreprinderile) care utilizează
intermediari de sinteză.
Rapoartele privind utilizarea intermediarilor de sinteză prove
nind de la producători sau importatori care sunt și utilizatori
de intermediari de sinteză se completează în secțiunea 7.

5C

Cantitatea furnizată direct întreprinderilor
pentru export în afara Uniunii, în cazul în
care cantitățile respective nu au fost ulterior
puse la dispoziția unei alte părți din Uniune
înainte de export
Pe bază de voluntariat, cantitățile furnizate
direct către întreprinderi pentru fabricarea
de echipamente în Uniune, în cazul în care
aceste echipamente sunt ulterior exportate
direct în afara Uniunii

Trebuie indicate întreprinderile exportatoare. Trebuie furnizate
documentele de verificare.
Numai hidrofluorcarburile vrac trebuie raportate, nu și canti
tățile conținute în produse sau echipamente.
Pot fi furnizate în scop informativ date privind producția de
echipamente care sunt exportate direct, indicându-se producă
torul echipamentului și cantitățile care au fost exportate.

5D

Cantitatea furnizată direct pentru utilizarea Trebuie indicată întreprinderea care primește cantitatea desti
în echipamente militare
nată utilizării în echipamente militare.

5E

Cantitatea furnizată direct unei întreprinderi Trebuie indicat fabricantul de semiconductori destinatar.
care o utilizează la corodarea materialelor
semiconductoare sau la curățarea camerelor
de depunere chimică în faza de vapori în
sectorul producției de semiconductori

5F

Cantitatea furnizată direct unei întreprinderi Trebuie indicat producătorul destinatar de inhalatoare cu doze
producătoare de inhalatoare cu doze exacte exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice.
pentru distribuirea de ingrediente farmaceu
tice

Secțiunea 6: Categorii de aplicații ale gazelor destinate pieței UE, de completat de către producătorii și importa
torii de gaze — Articolul 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și punctele 1
litera (a) și 2 litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau pentru amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze.
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INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

6A

Export

Pentru hidrofluorcarburi, cantitatea raportată aici [6A] este
mai mare sau egală cu cea raportată la secțiunea 5 ca fiind
furnizată direct întreprinderilor pentru export în afara Uniunii,
în cazul în care cantitățile respective nu au fost puse la dispo
ziția niciunei alte părți din Uniune, înainte de export [5C].

6B

Distrugere

Pentru hidrofluorcarburi, cantitatea raportată aici [6B] este
mai mare sau egală cu cea raportată la secțiunea 5 ca fiind
importată în Uniune pentru a fi distrusă [5A].

6C

Echipamente militare

Pentru hidrofluorcarburi, cantitatea raportată aici [6C] este
mai mare sau egală cu cea raportată în secțiunea 5 ca fiind
furnizată direct pentru utilizarea în echipamente militare [5D].

6D

Refrigerare, climatizare și încălzire

6E

Alte fluide termice (transfer de căldură)

6F

Producția de spume

6G

Producția de polioli preamestecați

6H

Protecția contra incendiilor

6I

Aerosoli — inhalatoare cu doze exacte

6J

Aerosoli — alte utilizări

6K

Solvenți

6L

Intermediari de sinteză

Pentru hidrofluorcarburi, cantitatea raportată aici [6L] este
mai mare sau egală cu cea raportată la secțiunea 5 ca fiind
utilizată de un producător în aplicații cu intermediari de
sinteză sau furnizată direct unor întreprinderi de către un
producător sau un importator, în vederea utilizării în aplicații
cu intermediari de sinteză [5B].

6M

Producția de semiconductori

Pentru hidrofluorcarburi, valoarea raportată aici [6M] este mai
mare sau egală cu cea raportată la secțiunea 5 ca fiind furni
zată direct către o întreprindere care o utilizează la corodarea
materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de
depunere chimică în faza de vapori în sectorul producției de
semiconductori [5E].

6N

Producția de energie fotovoltaică

6O

Fabricarea altor produse electronice

6P

Întrerupătoare electrice

Pentru hidrofluorcarburi, cantitatea raportată aici [6I] este mai
mare sau egală cu cea raportată la secțiunea 5 ca fiind furni
zată în mod direct unei întreprinderi care produce inhalatoare
cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceu
tice [5F].
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INFORMAȚII DE COMUNICAT

6Q

Acceleratoare de particule

6R

Operațiuni de turnare sub presiune a
magneziului

6S

Anesteziologie

6T

Alte aplicații sau aplicații necunoscute

6U

Scurgeri în timpul depozitării, transportului
sau transferului

6V

Ajustări contabile

5.11.2014

COMENTARII

Trebuie indicate orice alte aplicații, iar aplicațiile necunoscute
trebuie explicate de către raportor.

În cazul în care sunt raportate astfel de cantități, trebuie furni
zată o explicație.

CALCULE GENERATE AUTOMAT PRIVIND
CANTITĂȚILE

6W

Cantitățile totale pentru categoriile de apli 6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J
cații
+ 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T
+ 6U + 6V
Dacă datele sunt raportate corect, cantitățile totale pentru cate
goriile de aplicații [6W] vor corespunde cantității totale furni
zate pe piața Uniunii [6X].

6X

Cantitatea totală furnizată pe piața Uniunii

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Secțiunea 7: A se completa de către importatorii de gaze — Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 517/2014 și punctul 5 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz enumerat în anexa I
sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau pentru amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze.
Numai cantitățile utilizate efectiv ca intermediari de sinteză se raportează aici.
În cazul în care hidrofluorcarburile (gaze enumerate la secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau
amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze) au fost produse sau importate de către întreprinderi care le
utilizează ca intermediari de sinteză, cantitățile utilizate se raportează, de asemenea, la secțiunea 5. În cazul în care între
prinderea a produs sau a importat aceste gaze și le-a vândut ulterior altor întreprinderi, pentru utilizarea ca intermediari
de sinteză, cantitățile furnizate se raportează numai la secțiunea 5, indicându-se întreprinderea care a utilizat interme
diarii de sinteză.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

7A

COMENTARII

Cantitatea utilizată ca intermediari de sinteză de către întreprindere

Secțiunea 8: A se completa de către importatorii care au distrus gazele — Articolul 19 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) nr. 517/2014 și punctul 4 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
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Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare gaz fluorurat cu efect de
seră enumerat în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau pentru fiecare amestec care conține cel
puțin unul dintre aceste gaze.
Trebuie raportat totalul cantităților distruse chiar de către întreprinderea raportoare. Întreprinderile care sunt producători
prezintă, de asemenea, la secțiunea 1, un raport privind cantitățile din propria producție care au fost distruse.
Întreprinderile care sunt importatori de hidrofluorcarburi (gazele enumerate la secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul
(UE) nr. 517/2014 sau amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze) raportează, la secțiunea 5, cantitățile
provenind din importuri care au fost distruse.
Cantitățile trimise altor întreprinderi din UE în vederea distrugerii nu trebuie să fie raportate aici. Cantitățile exportate în
afara UE în vederea distrugerii sunt raportate la 3F.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

8A

Cantitatea distrusă de societatea raportoare prin combustie la tempera
tură ridicată

8B

Cantitatea distrusă de societatea raportoare prin desorbție termică

8C

Cantitatea distrusă de societatea raportoare prin utilizarea altor tehno Trebuie indicate tehnologiile de
logii
distrugere utilizate.
CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

8D

Cantitatea totală distrusă de întreprindere

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMAȚII DE COMUNICAT

8E

Stocuri care, la 1 ianuarie, așteaptă să fie distruse

8F

Stocuri destinate distrugerii care, la 31 decembrie, așteaptă să fie
distruse

Secțiunea 9: A se completa de către producători sau importatori care au autorizat utilizarea unei cote de hidro
fluorcarburi de către întreprinderi care introduc pe piață echipamente de refrigerare, de climati
zare și de pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi — Articolul 19 alineatul (1) din Regu
lamentul (UE) nr. 517/2014 și punctele 1 litera (e) și 2 litera (c) din anexa VII la Regulamentul (UE)
nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării cu privire la activitățile desfășurate în 2015 (până la 31 martie 2016 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone de echivalent CO2 cu o precizie de până la o tonă de echivalent CO2, fără a face
distincție între diferitele hidrofluorcarburi.
Se raportează numai autorizațiile eliberate în cursul anului calendaristic în care este prezentat raportul.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

9A

COMENTARII

Cantitățile supuse unor autorizații de utilizare a unei cote acordate Trebuie indicată întreprinderea care
producătorilor sau importatorilor de echipamente preîncărcate în beneficiază de autorizație.
temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 517/2014
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Secțiunea 10: A se completa de către întreprinderile care au primit cota lor exclusiv pe baza unei declarații în
temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și care au autorizat utili
zarea unei cote de hidrofluorcarburi de către întreprinderi care introduc pe piață echipamente
de refrigerare, de climatizare și de pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi în temeiul
articolului 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 — Articolul 19
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și punctele 1 litera (e) și 2 litera (c) din anexa VII
la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării cu privire la activitățile desfășurate în 2015 (până la 31 martie 2016 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare hidrofluorcarbură (gazele
enumerate la secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau amestecurile care conțin cel puțin unul
dintre aceste gaze).
La această secțiune se raportează toate livrările de hidrofluorcarburi legate de autorizațiile emise în cursul anului calenda
ristic în care este prezentat raportul, așa cum au fost raportate la secțiunea 9. Aceste informații sunt necesare pentru a
verifica conformitatea cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

INFORMAȚII DE COMUNICAT

10A

COMENTARII

Cantitatea de gaz furnizată întreprinderilor cărora le-au fost eliberate Trebuie indicate întreprinderile
autorizații pentru introducerea pe piață a echipamentelor de refrigerare, destinatare.
de climatizare și de pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi. Odată cu raportul, întreprinderile
trebuie să prezinte dovezi supli
mentare pentru toate livrările fizice
raportate aici (de exemplu, facturi).

Secțiunea 11: A se completa de către întreprinderi care au introdus pe piață gaze conținute în produse sau
echipamente, în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul 517/2014 — Arti
colul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și punctul 6 din anexa VII la Regula
mentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2014 (până la 31 martie 2015 cel târziu).
Cantitățile de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau
amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze conținute în produse și echipamente se raportează în tone
metrice cu o precizie de trei zecimale, în funcție de categorie. În plus față de cantitatea totală de gaze, se raportează
numărul de unități pe categorii, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
Producătorii de produse sau echipamente fabricate în Uniune nu raportează cu privire la produse și echipamente în cazul
în care gazele conținute au fost anterior importate sau produse în Uniune. În cazul în care un producător produce gaze
în vrac în Uniune în vederea utilizării lor în Uniune pentru fabricarea produselor și echipamentelor sale, raportarea sa cu
privire la producție (secțiunea 1) ar acoperi și cantitățile de gaze relevante, astfel încât aceste cantități nu se raportează în
această secțiune.
Importatorii de produse sau echipamente care conțin un gaz fluorurat cu efect de seră din cele enumerate în anexa I
sau II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 prezintă un raport privind toate importurile cu conținut de gaz eliberate de
vamă pentru punerea în liberă circulație în Uniune. Importurile de polioli preamestecați nu se raportează în această
secțiune, ci în secțiunea 2. În cazul în care hidrofluorcarburile (gazele enumerate în secțiunea 1 din anexa I la Regula
mentul (UE) nr. 517/2014 sau amestecurile care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze) conținute în echipamente de
refrigerare, de climatizare sau de pompe de căldură care anterior au fost exportate din Uniune și au fost supuse limitării
cotelor de hidrofluorcarburi pentru introducerea pe piață, aceste informații se raportează în secțiunea 12 pentru a dovedi
conformitatea cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.
Categoriile de produse sau echipamente enumerate mai jos includ componente destinate categoriilor de produse sau echi
pamente specificate.
Termenul „proiectare directă” se referă în special la sisteme aer-aer, apă-aer și saramură-aer; Termenul „proiectare indi
rectă” se referă în special la sisteme aer-apă, apă-apă, saramură-apă, inclusiv la pompele de căldură hidronice.
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CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11A

L 318/15

COMENTARII

Echipamente staționare de încălzire sau de răcire pentru 11A = 11A1 + 11A2 + 11A3
confort
+ 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7
+ 11A8 + 11A9 + 11A10
+ 11A11 + 11A12 + 11A13
+ 11A14
INFORMAȚII DE COMUNICAT

11A1

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități mobile de sine stătătoare/monobloc

11A2

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități de sine stătătoare/monobloc de
acoperiș

11A3

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort, Trebuie indicat tipul de echipa
proiectare directă: unități de sine stătătoare/monobloc de alt ment.
tip

11A4

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități monosplit încărcate cu cel puțin 3
kilograme de agent frigorific

11A5

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități monosplit încărcate cu mai puțin
de 3 kilograme de agent frigorific

11A6

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități multisplit

11A7

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă: unități de sine stătătoare/monobloc pentru
uz casnic

11A8

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare indirectă: unități de sine stătătoare/monobloc
pentru uz comercial sau industrial

11A9

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort, Trebuie indicat tipul de utilizare.
proiectare indirectă: unități de sine stătătoare/monobloc
pentru altă utilizare

11A10

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare indirectă: unități de tip split pentru uz casnic

11A11

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare indirectă: unități de tip split pentru uz comercial
sau industrial

11A12

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort, Trebuie indicat tipul de utilizare.
proiectare indirectă: unități de tip split pentru altă utilizare

11A13

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă și indirectă: unități de sine stătătoare/
monobloc

11A14

Echipamente staționare de încălzire/răcire pentru confort,
proiectare directă și indirectă: unități de tip split
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CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11B

Echipamente staționare de refrigerare

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3
+ 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7
+ 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11
+ 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMAȚII DE COMUNICAT

11C

11B1

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă:
unități de sine stătătoare/monobloc pentru uz casnic

11B2

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă:
unități de sine stătătoare/monobloc pentru uz comercial sau
industrial

11B3

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă: Trebuie indicat tipul de utilizare.
unități de sine stătătoare/monobloc pentru altă utilizare

11B4

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă:
unități de tip split pentru uz comercial sau industrial

11B5

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă: Trebuie indicat tipul de utilizare.
unități de tip split pentru altă utilizare

11B6

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare indirectă:
unități de sine stătătoare/monobloc pentru uz comercial sau
industrial

11B7

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare indirectă: Trebuie indicat tipul de utilizare.
unități de sine stătătoare/monobloc pentru altă utilizare

11B8

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare indirectă:
unități de tip split pentru uz comercial sau industrial

11B9

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare indirectă: Trebuie indicat tipul de utilizare.
unități de tip split pentru altă utilizare

11B10

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă și
indirectă: unități de sine stătătoare/monobloc

11B11

Echipamente staționare de refrigerare, proiectare directă și
indirectă: unități de tip split

11B12

Echipamente staționare de încălzire/răcire de procesare,
proiectare directă

11B13

Echipamente staționare de încălzire/răcire de procesare,
proiectare indirectă

11B14

Echipamente staționare de încălzire/răcire de procesare,
proiectare directă și indirectă
Uscătoare de rufe cu pompă de căldură
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CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11D

Echipamente staționare de încălzire/climatizare, inclusiv 11D = 11D1 + 11D2 + 11D3
pompe cu căldură, precum și echipamente de refrigerare
(HACR) pentru orice alte scopuri
INFORMAȚII DE COMUNICAT

11D1

Echipamente HACR staționare pentru orice alte scopuri, Trebuie să se indice tipul de echipa
proiectare directă
ment și scopul.

11D2

Echipamente HACR staționare pentru orice alte scopuri, Trebuie să se indice tipul de echipa
proiectare indirectă
ment și scopul.

11D3

Echipamente HACR staționare pentru orice alte scopuri, Trebuie să se indice tipul de echipa
ment și scopul.
proiectare directă și indirectă
CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11E

Echipamente mobile de refrigerare

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3
+ 11E4

INFORMAȚII DE COMUNICAT

11E1

Echipamente mobile de refrigerare pentru vehicule utilitare
ușoare frigorifice (de exemplu, camionete)

11E2

Echipamente mobile de refrigerare pentru vehicule utilitare
grele frigorifice (inclusiv camioane și remorci)

11E3

Echipamente mobile de refrigerare pentru nave frigorifice

11E4

Orice alte echipamente mobile de refrigerare

Trebuie indicat tipul de echipa
ment.

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11F

Echipamente mobile de climatizare

INFORMAȚII DE COMUNICAT

11F1

Echipamente mobile de climatizare pentru autoturisme

11F2

Echipamente mobile de climatizare pentru autobuze

11F3

Echipamente mobile de climatizare pentru camionete (vehi
cule utilitare ușoare)

11F4

Echipamente mobile de climatizare pentru camioane și
remorci (vehicule grele)

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4
+ 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8
+ 11F9
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11F5

Echipamente mobile de climatizare pentru vehicule și utilaje
din agricultură, silvicultură și construcții

11F6

Echipamente mobile de climatizare pentru vehicule feroviare

11F7

Echipamente mobile de climatizare pentru nave

11F8

Echipamente mobile de climatizare pentru aeronave și elicop
tere

11F9

Orice alte echipamente mobile de climatizare

5.11.2014

Trebuie indicat tipul de echipa
ment.

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11G

Echipamente de refrigerare totală, de climatizare sau de 11G = 11A + 11B + 11C + 11D
pompe de încălzire
+ 11E + 11F

11H

Produse din spumă

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3
+ 11H4

INFORMAȚII DE COMUNICAT

11H1

Plăci izolatoare din polistiren extrudat

Cantitățile de plăci din polistiren
extrudat se raportează în metri cubi
(alături de cantitățile de gaze fluo
rurate conținute, exprimate în tone
metrice)

11H2

Plăci izolatoare din poliuretan

Cantitățile de plăci din poliuretan
se raportează în metri cubi (alături
de cantitățile de gaze fluorurate
conținute, exprimate în tone
metrice)

11H3

Spumă unicomponent

Unitatea de măsură poate fi
numărul de tuburi de spumă
unicomponent (alături de cantitățile
de gaze fluorurate conținute, expri
mate în tone metrice)

11H4

Alte produse din spumă

Trebuie indicate categoriile de
produse.
Importurile de polioli preamestecați
(de exemplu, în sisteme/containere
din spumă) nu se raportează aici, ci
mai degrabă la secțiunea 2.
Cantitățile de produse din spumă se
raportează în metri cubi, în tone
metrice sau în unități de produse/
echipamente (alături de cantitățile
de gaze fluorurate conținute, expri
mate în tone metrice)
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11I

Echipamente de protecție împotriva incendiilor (inclusiv
sisteme încorporate în vehicule)

11J

Aerosoli medicali sau farmaceutici

11K

Aerosoli nemedicali

11L

Echipamente medicale (cu excepția aerosolilor)

11M

Echipamente de comutare pentru transmiterea și distribuția
de energie electrică

11N

Alte echipamente de transmitere și distribuție a energiei elec
trice

11O

Acceleratoare de particule

11P

Alte produse și echipamente care conțin gaze enumerate în Trebuie indicat produsul sau cate
anexa I sau în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 goria/categoriile de echipamente.
Unitatea de măsură poate fi
volumul, greutatea sau numărul de
unități de produse/echipamente.
(alături de cantitățile de gaze fluo
rurate conținute, exprimate în tone
metrice)
CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

11Q

Totalul produselor și echipamentelor care conțin gazele fluo 11Q = 11G + 11H + 11I + 11J
rurate enumerate în anexa I sau în anexa II la Regulamentul + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O
+ 11P
(UE) nr. 517/2014

Secțiunea 12: A se completa de către importatorii de echipamente de refrigerare, de climatizare și de pompe
de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi, în cazul în care hidrofluorcarburile conținute în echi
pamentele importate fuseseră anterior exportate din Uniune și achiziționate de către producători
de echipamente direct de la întreprinderea exportatoare și supuse limitării cotelor de hidrofluor
carburi pentru introducerea pe piața Uniunii — Articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 517/2014 și punctul 6 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării privind activitățile desfășurate în 2017 (până la 31 martie 2018 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone metrice cu o precizie de trei zecimale, separat pentru fiecare hidrofluorcarbură (gazele
enumerate în secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 sau amestecuri care conțin cel puțin unul dintre
aceste gaze).

INFORMAȚII DE COMUNICAT

12A

COMENTARII

Cantitatea de hidrofluorcarburi încărcate în echipamentele importate Trebuie indicate întreprinderea/
pentru care hidrofluorcarburile au fost anterior exportate din Uniune și întreprinderile exportatoare și anul/
care au făcut obiectul limitării cotelor de hidrofluorcarburi pentru anii de export.
introducerea pe piața Uniunii

L 318/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.11.2014

Secțiunea 13: A se completa de către importatorii de echipamente de refrigerare, de climatizare și de pompe
de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi, dacă hidrofluorcarburile conținute în echipamente
sunt contabilizate în sistemul de cote prin utilizarea autorizațiilor — Articolul 19 alineatul (5)
din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și punctul 6 din anexa VII la Regulamentul (UE)
nr. 517/2014
Se aplică pentru prima dată raportării cu privire la activitățile desfășurate în 2017 (până la 31 martie 2018 cel târziu).
Cantitățile se raportează în tone de echivalent CO2 cu o precizie de până la o tonă de echivalent CO2, fără a face
distincție între diferitele hidrofluorcarburi (gazele enumerate în secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 517/2014 sau amestecuri care conțin cel puțin unul dintre aceste gaze).
Întreprinderile trebuie să declare toate autorizațiile primite pentru utilizarea cotelor de hidrofluorcarburi care acoperă
introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor conținute în echipamente de refrigerare, de climatizare sau de pompe de
căldură, în cursul anului calendaristic la care se referă raportul.
INFORMAȚII DE COMUNICAT

13A

NOTE

Cantitățile care fac obiectul unor autorizații de utilizare a cotelor de Trebuie indicată întreprinderea/
hidrofluorcarburi primite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) întreprinderile care acordă autori
din Regulamentul (UE) nr. 517/2014
zația, precum și anul în care s-a
eliberat autorizația.

