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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1191/2014,
annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja toimittamistavasta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta
2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan
7 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1493/2007 (2) säädetään muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaa
sujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 842/2006 (3) mukaisesti. Asetus (EY) N:o 842/2006 on sittemmin kumottu asetuksella (EU)
N:o 517/2014. Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklassa vahvistetaan uusia velvoitteita, jotka koskevat tietojen
ilmoittamista asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I tai II lueteltujen aineiden tuotannosta, tuonnista, viennistä,
käytöstä raaka-aineena ja hävittämisestä. Asetus (EY) N:o 1493/2007 olisi sen vuoksi korvattava tällä asetuksella.

(2)

Jotta voitaisiin varmistaa tietojen keräämisen yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus ja vähentää hallinnollisia rasit
teita, yritysten olisi toimitettava asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan mukaisesti vaadittavat tiedot käyttäen
sähköistä ilmoitusvälinettä, joka sisältää niiden toimintoja koskevat Euroopan ympäristöviraston lomakkeet, jotka
ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla.

(3)

EU:ssa valmistetuissa laitteissa vietyjen fluorihiilivetyjen määriä koskevilla tiedoilla, joiden antaminen on vapaaeh
toista, ei ole merkitystä viitearvojen ja kiintiöiden laskennan kannalta, mutta niistä voi olla hyötyä markkinoille
saatettujen fluorihiilivetyjen määrien vähentämisen taloudellisten vaikutusten seurannassa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklan 1 kohdalla perustetun
komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan mukaisesti vaadittavat ilmoitukset on annettava sähköisesti käyttäen ilmoitus
välinettä, jonka muodosta säädetään tämän asetuksen liitteessä ja joka on saatavilla komission verkkosivustolla.

2 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 1493/2007.
(1) EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1493/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen
tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti
(EUVL L 332, 18.12.2007, s. 7).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuone
kaasuista (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1).
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3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
YLEISTÄ

Jollei tämän liitteen ilmoituskohdissa muuta täsmennetä, ilmoitettujen tietojen on katettava yrityksen toiminnot sen
kalenterivuoden aikana, jolta ilmoitus annetaan.
Mittayksiköt, ilmoitettavat kaasut, yksityiskohtaisuuden taso ja vuosi, jonka osalta toiminnoista on ilmoitettava ensim
mäisen kerran, täsmennetään kussakin kohdassa erikseen.
Ilmoitusvälineen yleinen muoto esitetään seuraavissa ilmoituskohdissa. Jäljempänä olevien kohtien numerointia käytetään
kaavoissa tiettyjen arvojen laskemiseksi automaattisesti, mutta tällä numeroinnilla ei ole yhteyttä asetuksen (EU)
N:o 517/2014 tai sähköisen ilmoitusvälineen numerointiin.

Ilmoituskohdat
Kohta 1: Kaasujen tuottajien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 ja 2 kohta ja asetuksen
(EU) N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 1 kohdan a ja c alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen asetuksen (EU) N:o 517/2014 liit
teessä I tai liitteessä II luetellun kunkin kaasun osalta. Tässä yhteydessä on ilmoitettava näitä aineita sisältävien markki
noille saatettujen seosten määrät. Lisäksi on eriteltävä näissä seoksissa olevien ainesosien määrät, jotka ovat peräisin
muusta kuin omasta tuotannosta.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

1A

HUOMAUTUKSET

Unionissa sijaitsevien laitosten tuotannon kokonaismäärä
1B

— Unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon Hävittämisestä huolehtivien tuotta
määrät, joka koostuvat talteen otetusta sivutuotannosta jien ilmoitukset hävitetyistä koko
tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai naismääristä ilmoitetaan kohdassa 8
tällaiset tuotteet on hävitetty laitoksissa ennen markki
noille saattamista

1C

— Unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon Hävittämisen suorittava yritys on
määrät, joka koostuvat talteen otetusta sivutuotannosta ilmoitettava
tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai
tällaiset tuotteet on toimitettu muille yrityksille hävitettä
viksi eikä niitä ole saatettu aikaisemmin markkinoille

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

1D

1E

Hävitetyn oman tuotannon, jota ei ole saatettu markkinoille 1D = 1B + 1C
aikaisemmin, kokonaismäärä

Myytävänä oleva tuotanto

1E = 1A – 1D

Kohta 2: Kaasujen maahantuojien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 kohta ja asetuksen
(EU) N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 2 kohdan a alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun kaasun osalta, vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävien seosten osalta tai maahantuo
tuihin valmiiksi sekoitettuihin polyoleihin sisältyvien seosten osalta.

L 318/8

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

5.11.2014

Tässä kohdassa ilmoitetaan ainoastaan irtotavaratuonti, mukaan lukien laitteiden mukana kuljetetut määrät, jotka on
tarkoitettu kyseisten laitteiden täyttämiseen tuonnin jälkeen, mutta ei laitteiden sisältämiä määriä. Tuotteissa tai laitteissa
olevien kaasujen tuonti ilmoitetaan kohdassa 11. Kaikki tuonti on ilmoitettava, lukuun ottamatta kauttakuljetusta
unionin tullialueen kautta tai tuontia muilla menettelyillä, jotka mahdollistavat tavaroiden tilapäisen liikkumisen tullia
lueella sillä edellytyksellä, että viimeksi mainitussa tapauksessa tavarat ovat tullialueella enintään 45 päivää.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

2A

HUOMAUTUKSET

Unioniin tuotavat määrät

Kohta 3: Kaasujen Viejien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 ja 2 kohta ja asetuksen (EU)
N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 3 kohdan a ja b alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun kaasun osalta, vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävien seosten osalta tai vietyihin
valmiiksi sekoitettuihin polyoleihin sisältyvien seosten osalta.
Tässä kohdassa ilmoitetaan ainoastaan kaasujen irtotavaravienti, mukaan lukien laitteiden mukana kuljetetut määrät,
jotka on tarkoitettu kyseisten laitteiden täyttämiseen viennin jälkeen.
Määrät, jotka ovat peräisin omasta tuotannosta tai muille yrityksille unionissa suoraa vientiä varten tarkoitetusta omasta
tuonnista, ilmoitetaan kohdassa 5.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

3A

HUOMAUTUKSET

Unionista viety kokonaismäärä
3B

Omasta tuotannosta tai tuonnista peräisin olevat viedyt
määrät

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

3C

Viety määrä, joka on ostettu toisilta yrityksiltä unionissa

3C = 3A – 3B

ILMOITETTAVAT TIEDOT

3D

Kierrätettäväksi viety määrä

3E

Regeneroitavaksi viety määrä

3F

Hävitettäväksi viety määrä

Kohta 4: Kaasujen tuottajien ja maahantuojien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 kohta ja
asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 1 kohdan d alakohta ja 2 kohdan b ja d alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun kaasun osalta tai vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävien seosten osalta tai valmiiksi
sekoitettuihin polyoleihin sisältyvien seosten osalta.
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HUOMAUTUKSET

Varastojen kokonaismäärä 1. tammikuuta
4B

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotannosta 1. tammi
kuuta
4C

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotan Erityisesti oma tuotanto, jota ei ole
nosta, jota ei ole saatettu markkinoille aikai myyty, ja oma tuonti, jota ei ole
semmin, 1. tammikuuta
laskettu vapaaseen liikkeeseen

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

4D

4E

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotan Erityisesti oma tuonti, joka on
nosta, joka on saatettu markkinoille aikai laskettu vapaaseen liikkeeseen
semmin, 1. tammikuuta
4D = 4B – 4C

Muu varasto 1. tammikuuta

Erityisesti ostoista unionissa
4E = 4A – 4B

ILMOITETTAVAT TIEDOT

4F

Varastot yhteensä 31. joulukuuta
4G

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotannosta 31. joulu
kuuta
4H

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotan Erityisesti oma tuotanto, jota ei ole
nosta, jota ei ole saatettu markkinoille aikai myyty, ja oma tuonti, jota ei ole
laskettu vapaaseen liikkeeseen
semmin, 31. joulukuuta

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

4I

4J

— josta: varastot omasta tuonnista tai tuotan Erityisesti oma tuonti, joka on
nosta, joka on saatettu markkinoille aikai laskettu vapaaseen liikkeeseen
semmin, 31. joulukuuta
4I = 4G – 4H

— josta: muut varastot 31. joulukuuta

Erityisesti ostoista unionissa
4J = 4F – 4G

ILMOITETTAVAT TIEDOT

4K

Yrityksen itsensä regeneroima määrä

4L

Yrityksen itsensä kierrättämä määrä
AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

4M

Fyysisesti markkinoille saatettu määrä yhteensä

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H
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Kohta 5: Määrät 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautettuihin käyttötarkoituksiin; fluorihiilivetyjen tuotta
jien ja maahantuojien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta ja
asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin fluorihiilivedyn osalta
(asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa lueteltujen kaasujen tapauksessa seokset tai valmiiksi sekoi
tetut polyolit, joissa on vähintään yhtä näistä kaasuista).

ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

5A

Unioniin hävitettäväksi tuotu määrä

Hävittämisen suorittava yritys tai yritykset on ilmoitettava
Hävittämisestä itse huolehtivien maahantuojien ilmoitukset
hävitetyistä määristä ilmoitetaan kohdassa 8.

5B

Tuottajan tai maahantuojan raaka-ainesovel
luksissa käyttämien tai tuottajan tai maahan
tuojan suoraan yrityksille toimittamien,
raaka-ainesovelluksissa käytettäviksi tarkoi
tettujen fluorihiilivetyjen määrä

Raaka-ainetta käyttävä yritys tai yritykset on ilmoitettava
Tuottajien tai maahantuojien, jotka ovat myös itse raakaaineiden käyttäjiä, ilmoitukset raaka-aineiden käytöstä ilmoite
taan kohdassa 7.

5C

Määrä, joka on toimitettu suoraan yrityksille
vietäväksi unionista, jos kyseisiä määriä ei
ole myöhemmin asetettu toisen osapuolen
saataville unionissa ennen vientiä
Vapaaehtoisesti voidaan ilmoittaa määrät,
jotka on toimitettu suoraan yrityksille lait
teiden valmistamiseksi unionissa, jos tällaiset
laitteet viedään suoraan pois unionista

Viejäyritys tai -yritykset on ilmoitettava. Asiakirjat on voitava
tarkistaa.
Ilmoitetaan ainoastaan irtotavarana vietävät fluorihiilivedyt, ei
tuotteisiin tai laitteisiin sisältyviä määriä.
Tiedot toimituksista suoraan vietävien laitteiden valmistukseen
voidaan antaa tiedoksi, ja niissä olisi täsmennettävä laitteita
vievä valmistaja sekä viedyt määrät.

5D

Puolustustarvikkeissa käytettäviksi suoraan Puolustustarvikkeissa käytettäviksi toimitetun määrän vastaan
toimitettu määrä
ottava yritys on ilmoitettava.

5E

Määrä, joka on toimitettu suoraan yritykselle Vastaanottava puolijohdannaisten valmistaja on ilmoitettava.
käytettäväksi puolijohdeaineiden syövyttämi
seen tai kemiallisen höyrypinnoituslaitteen
prosessikammion puhdistukseen puolijohde
tuotannossa.

5F

Määrä, joka on toimitettu suoraan yrityk Vastaanottava farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitet
selle, joka valmistaa farmaseuttisten aineiden tujen inhalaatiosumutteiden valmistaja on ilmoitettava.
annosteluun tarkoitettuja inhalaatiosumut
teita.

Kohta 6: EU:n markkinoille tarkoitettujen kaasujen käyttösovellusluokat; kaasujen tuottajien Ja Maahantuojien
Täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 ja 2 kohta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä VII olevan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohdan a alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun kaasun tai vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävän seoksen osalta.
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ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

6A

Vienti

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6A] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu, yrityksille suoraan
toimitettu määrä unionista tapahtuvaa vientiä varten, jos
kyseisiä määriä ei ole annettu ennen vientiä jonkin toisen
osapuolen saataville unionissa [5C].

6B

Hävittäminen

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6B] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu, unioniin hävitettä
väksi tuotu määrä [5A].

6C

Puolustustarvikkeet

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6C] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu, puolustustarvik
keissa käytettäviksi suoraan toimitettu määrä [5D].

6D

Jäähdytys, ilmastointi ja lämmitys

6E

Muut lämmönsiirtonesteet

6F

Vaahtomaisten tuotteiden tuotanto

6G

Valmiiksi sekoitettujen polyolien tuotanto

6H

Palontorjunta

6I

Aerosolit — inhalaatiosumutteet

6J

Aerosolit — muut käyttötarkoitukset

6K

Liuotinaineet

6L

Raaka-aine

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6L] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu, tuottajan raakaainesovelluksissa käyttämä tai tuottajan tai maahantuojan
suoraan yrityksille toimittama, raaka-ainesovelluksissa käytet
täviksi tarkoitettu määrä [5B].

6M

Puolijohteiden valmistus

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6M] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu määrä, joka on
toimitettu suoraan yritykselle käytettäväksi puolijohdeaineiden
syövyttämiseen tai kemiallisen höyrypinnoituslaitteen prosessi
kammion puhdistukseen puolijohdetuotannossa [5E].

6N

Aurinkoenergian valmistusteollisuus

6O

Muu elektroniikka-alan valmistusteollisuus

6P

Sähköiset kytkinlaitteet

Fluorihiilivedyistä ilmoitetaan tässä [6I] sama tai suurempi
määrä kuin ilmoituskohdassa 5 ilmoitettu määrä, joka on
toimitettu suoraan yritykselle, joka valmistaa farmaseuttisten
aineiden annosteluun tarkoitettuja inhalaatiosumutteita [5F].
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HUOMAUTUKSET

6Q

Hiukkaskiihdyttimet

6R

Magnesiumin painevalu

6S

Anestesiologia

6T

Muu tai tuntematon käyttösovellus

6U

Vuoto varastoinnin, kuljetuksen ja siirron
aikana

6V

Kirjanpitomukautukset

Muu sovellus tai muut sovellukset on ilmoitettava, ja ilmoit
tajan on kuvailtava tuntematon käyttösovellus

Jos tällaisia määriä ilmoitetaan, niistä on annettava selitys

MÄÄRIEN AUTOMAATTISESTI TUOTETTU
LASKENTA

6W

Käyttösovellusten määrät yhteensä

6X

Unionin markkinoille
yhteensä

toimitettu

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J
+ 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U
+ 6V
Jos tiedot on ilmoitettu oikein, käyttösovellusluokkien määrät
yhteensä [6W] vastaavat unionin markkinoille toimitettua
yhteenlaskettua määrää [6X].
määrä 6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Kohta 7: Raaka-aineiden käyttäjien täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 3 kohta ja asetuksen
(EU) N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 5 kohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun kaasun tai vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävän seoksen osalta.
Tässä kohdassa ilmoitetaan ainoastaan määrät, jotka on tosiasiallisesti käytetty raaka-aineena.
Jos fluorihiilivetyjä (asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut kaasut tai vähintään yhtä
näistä kaasuista sisältävät seokset) on tuottanut tai tuonut maahan yritys, joka käyttää niitä raaka-aineena, käytetyt
määrät ilmoitetaan myös kohdassa 5. Jos yritys, joka on tuottanut tai tuonut maahan kyseisiä kaasuja ja sen jälkeen
myynyt ne muille yrityksille käytettäviksi raaka-aineena, toimitetut määrät ilmoitetaan ainoastaan kohdassa 5, jossa on
ilmoitettava myös kaasuja raaka-aineena käyttävä yritys.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

7A

HUOMAUTUKSET

Yrityksen itsensä raaka-aineena käyttämä määrä

Kohta 8: Yritysten, jotka ovat hävittäneet kaasuja, täytettävä — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 2 koh
ta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII oleva 4 kohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
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Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin asetuksen (EU) N:o 517/2014
liitteessä I tai liitteessä II luetellun fluoratun kasvihuonekaasun tai vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävän seoksen
osalta.
Ilmoittavien yritysten itse hävittämät kokonaismäärät on ilmoitettava. Tuottajia olevien yritysten on ilmoitettava myös
hävitetyn oman tuotantonsa määrät kohdassa 1.
Yritysten, jotka ovat fluorihiilivetyjen (asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa lueteltujen kaasujen
tai vähintään yhtä näistä kaasuista sisältävien seosten) maahantuojia, on ilmoitettava hävitetyn tuontinsa määrät
kohdassa 5.
Määriä, jotka lähetetään hävitettäviksi muille yrityksille EU:ssa, ei ilmoiteta tässä. Määrät, jotka viedään hävitettäviksi
EU:n ulkopuolella, on ilmoitettava kohdassa 3F.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

8A

Määrä, jonka ilmoittava yritys on hävittänyt käyttäen hapetusta
korkeassa lämpötilassa

8B

Määrä, jonka ilmoittava yritys on hävittänyt käyttäen termistä deso
rptiota

8C

Määrä, jonka ilmoittava yritys on hävittänyt käyttäen muuta teknolo Hävittämiseen käytetty teknologia
giaa
on ilmoitettava
AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

8D

Yrityksen itsensä hävittämä määrä yhteensä

8D = 8A + 8B + 8C

ILMOITETTAVAT TIEDOT

8E

1. tammikuuta varastossa olevat määrät, jotka odottavat hävittämistä

8F

31. joulukuuta varastossa olevat hävitettäväksi tarkoitetut määrät, jotka
odottavat hävittämistä

Kohta 9: Niiden tuottajien tai maahantuojien täytettävä, jotka ovat antaneet luvan käyttää fluorihiilivetykiin
tiötä yrityksille, jotka saattavat markkinoille fluorihiilivedyillä täytettyjä jäähdytys- ja ilmastointilait
teita ja lämpöpumppuja — asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 kohta ja asetuksen (EU)
N:o 517/2014 liitteessä VII olevan 1 kohdan e alakohta ja 2 kohdan c alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 toiminnoista ilmoittamiseen (viimeistään 31. maaliskuuta 2016).
Määrät on ilmoitettava hiilidioksidiekvivalenttitonneina yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin tarkkuudella erittelemättä
eri fluorihiilivetyjä.
Ainoastaan kalenterivuonna, jota ilmoitus koskee, annetut luvat on ilmoitettava.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

9A

HUOMAUTUKSET

Määrät, joiden osalta on annettu lupa kiintiön käyttöön valmiiksi Luvan saanut yritys on ilmoitettava.
täytettyjen laitteiden tuottajille tai maahantuojille asetuksen (EU)
N:o 517/2014 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Kohta 10: Niiden yritysten ilmoitettava, jotka ovat saaneet kiintiönsä yksinomaan asetuksen (EU) N:o 517/2014
16 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen perusteella ja jotka ovat antaneet luvan käyttää fluorihii
livetykiintiötä yrityksille, jotka saattavat markkinoille fluorihiilivedyillä täytettyjä jäähdytys- JA
ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja asetuksen (EU) N:o 517/2014 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti
— asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 kohta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII
olevan 1 kohdan e alakohta ja 2 kohdan c alakohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2015 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2016).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin fluorihiilivedyn osalta
(asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut kaasut tai seos, joka sisältää vähintään yhtä näistä
kaasuista).
Kaikki fluorihiilivetyjen toimitukset, jotka liittyvät sinä kalenterivuonna, jota ilmoitus koskee, annettuihin lupiin, jotka
on ilmoitettu kohdassa 9, on ilmoitettava tässä kohdassa. Tämä tieto on tarpeen asetuksen (EU) N:o 517/2014 18 artiklan
2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi.

ILMOITETTAVAT TIEDOT

10A

HUOMAUTUKSET

Kaasutoimitusten määrät yrityksille, joille on annettu fluorihiilivedyillä Vastaanottava yritys tai yritykset on
täytettyjen jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen mark ilmoitettava.
kinoille saattamista koskevia lupia.
Yritysten olisi toimitettava ilmoi
tusten kanssa lisätodisteet kaikista
tässä kohdassa ilmoitetuista fyysi
sistä toimituksista (esim. laskut).

Kohta 11: Niiden yritysten täytettävä, jotka ovat saattaneet markkinoille tuotteissa TAI laitteissa OLEVIA
kaasuja asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti — asetuksen (EU)
N:o 517/2014 19 artiklan 4 kohta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII oleva 6 kohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2014 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2015).
Tuotteissa ja laitteissa olevat, asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I tai liitteessä II lueteltujen kaasujen tai vähintään
yhtä näistä kaasuista sisältävien seosten määrät on ilmoitettava luokittain metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuu
della. Kaasujen kokonaismäärän lisäksi on ilmoitettava yksikkömäärä luokittain, ellei toisin mainita.
Unionissa valmistettujen tuotteiden tai laitteiden tuottajien ei pidä ilmoittaa tuotteista ja laitteista, joiden sisältämät kaasut
on aikaisemmin tuotu unioniin tai tuotettu unionissa. Jos tuottaja tuottaa itse unionissa irtotavarana kaasua, joka on
tarkoitettu käytettäväksi unionissa sen omien tuotteiden ja laitteiden valmistukseen, sen ilmoitukset tuotannosta (ilmoi
tuskohta 1) kattavat myös kyseiset kaasumäärät, joten niitä ei myöskään pidä ilmoittaa tässä kohdassa.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I tai II lueteltuja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden tai laitteiden
maahantuojien on ilmoitettava kaikki kaasuja sisältävä tuonti, jonka tulli on laskenut vapaaseen liikkeeseen unionissa.
Valmiiksi sekoitettujen polyolien tuontia ei ilmoiteta tässä kohdassa vaan kohdassa 2. Jos maahantuodussa jäähdytys- tai
ilmastointilaitteessa tai lämpöpumpussa olevat fluorihiilivedyt (asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I
olevassa 1 kohdassa luetellut kaasut tai seos, joka sisältää vähintään yhtä näistä kaasuista) oli aikaisemmin viety unionista
ja niihin oli sovellettu markkinoille saattamista koskevaa fluorihiilivetyjen kiintiörajoitusta, tämä on ilmoitettava
kohdassa 12, jotta voidaan osoittaa asetuksen (EU) N:o 517/2014 14 artiklan noudattaminen.
Jäljempänä lueteltuihin tuote- tai laiteluokkiin sisältyy komponentteja, jotka on tarkoitettu ilmoitettuihin tuote- tai laite
luokkiin.
Termillä ”suora järjestelmä” tarkoitetaan erityisesti ilma-ilma-, vesi-ilma- ja suolavesi-ilmajärjestelmiä ja termillä ”epäsuora
järjestelmä” erityisesti ilma-vesi-, vesi-vesi- ja suolavesi-vesijärjestelmiä, mukaan luettuina hydroniset lämpöpumput.
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11A

L 318/15

HUOMAUTUKSET

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin 11A = 11A1 + 11A2 + 11A3
teät laitteet
+ 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7
+ 11A8 + 11A9 + 11A10
+ 11A11 + 11A12 + 11A13
+ 11A14
ILMOITETTAVAT TIEDOT

11A1

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: Siirrettävät itsenäiset/mono
block-yksiköt

11A2

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/monoblock-kattoyk
siköt

11A3

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin Laitetyyppi tai -tyypit on ilmoitet
teät laitteet, suora järjestelmä: muuntyyppiset itsenäiset/ tava.
monoblock-yksiköt

11A4

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: single split -yksiköt, joissa
kylmäaineen määrä on 3 kilogrammaa tai enemmän

11A5

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: single split -yksiköt, joissa
kylmäaineen määrä on 3 kilogrammaa tai vähemmän

11A6

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: multi split -yksiköt

11A7

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/monoblock-yksiköt
kotitalouskäyttöön

11A8

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/monoblock-yksiköt
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön

11A9

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
teät laitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/monoblock-yksiköt ilmoitettava.
muuhun käyttötarkoitukseen

11A10

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, epäsuora järjestelmä: split-yksiköt kotitalouskäyt
töön

11A11

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, epäsuora järjestelmä: split-yksiköt kaupalliseen
tai teolliseen käyttöön

11A12

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
teät laitteet, epäsuora järjestelmä: split-yksiköt muuhun käyt ilmoitettava.
tötarkoitukseen

11A13

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, sekä suora että epäsuora järjestelmä: itsenäiset/
monoblock-yksiköt

11A14

Mukavuusjäähdytykseen tai -lämmitykseen tarkoitetut kiin
teät laitteet, sekä suora että epäsuora järjestelmä: split-yksiköt
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11B

Kiinteät jäähdytyslaitteet

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

ILMOITETTAVAT TIEDOT

11C

11B1

Kiinteät jäähdytyslaitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/mono
block-yksiköt kotitalouskäyttöön

11B2

Kiinteät jäähdytyslaitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/mono
block-yksiköt kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön

11B3

Kiinteät jäähdytyslaitteet, suora järjestelmä: itsenäiset/mono Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
block-yksiköt muuhun käyttötarkoitukseen
ilmoitettava.

11B4

Kiinteät jäähdytyslaitteet, suora järjestelmä: split-yksiköt
kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön

11B5

Kiinteät jäähdytyslaitteet, suora järjestelmä: split-yksiköt Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
muuhun käyttötarkoitukseen
ilmoitettava.

11B6

Kiinteät jäähdytyslaitteet, epäsuora järjestelmä: itsenäiset/
monoblock-yksiköt kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön

11B7

Kiinteät jäähdytyslaitteet, epäsuora järjestelmä: itsenäiset/ Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
monoblock-yksiköt muuhun käyttötarkoitukseen
ilmoitettava.

11B8

Kiinteät jäähdytyslaitteet, epäsuora järjestelmä: split-yksiköt
kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön

11B9

Kiinteät jäähdytyslaitteet, epäsuora järjestelmä: split-yksiköt Käyttötarkoitus tai -tarkoitukset on
muuhun käyttötarkoitukseen
ilmoitettava.

11B10

Kiinteät jäähdytyslaitteet, sekä suora että epäsuora järjes
telmä: itsenäiset/monoblock-yksiköt

11B11

Kiinteät jäähdytyslaitteet, sekä suora että epäsuora järjes
telmä: split-yksiköt

11B12

Kiinteät laitteet prosessijäähdytykseen tai -lämmitykseen,
suora järjestelmä

11B13

Kiinteät laitteet prosessijäähdytykseen tai -lämmitykseen,
epäsuora järjestelmä

11B14

Kiinteät laitteet prosessijäähdytykseen tai -lämmitykseen, sekä
suora että epäsuora
Lämpöpumppukuivausrummut
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11D

Kiinteät lämmitys-/ilmastointilaitteet, myös lämpöpumput, ja 11D = 11D1 + 11D2 + 11D3
jäähdytyslaitteet mihin tahansa muuhun käyttötarkoitukseen
ILMOITETTAVAT TIEDOT

11D1

Kiinteät lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet muihin Laitetyyppi tai -tyypit ja käyttötar
käyttötarkoituksiin, suora järjestelmä
koitus tai -tarkoitukset on ilmoitet
tava.

11D2

Kiinteät lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet muihin Laitetyyppi tai -tyypit ja käyttötar
käyttötarkoituksiin, epäsuora järjestelmä
koitus tai -tarkoitukset on ilmoitet
tava.

11D3

Kiinteät lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet muihin Laitetyyppi tai -tyypit ja käyttötar
koitus tai -tarkoitukset on ilmoitet
käyttötarkoituksiin, sekä suora että epäsuora järjestelmä
tava.
AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

11E

Siirrettävät jäähdytyslaitteet

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

ILMOITETTAVAT TIEDOT

11E1

Siirrettävät jäähdytyslaitteet kevyitä kylmäkuljetusajoneuvoja
(esim. pakettiautot) varten

11E2

Siirrettävät jäähdytyslaitteet jäähdytettyjä raskaita kylmäkulje
tusajoneuvoja (myös kuorma-autot ja perävaunut) varten

11E3

Siirrettävät jäähdytyslaitteet jäähdytysaluksia varten

11E4

Muut siirrettävät jäähdytyslaitteet

Laitetyyppi tai -tyypit on ilmoitet
tava.

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

11F

Siirrettävät ilmastointilaitteet

ILMOITETTAVAT TIEDOT

11F1

Henkilöautojen siirrettävät ilmastointilaitteet

11F2

Linja-autojen siirrettävät ilmastointilaitteet

11F3

Pakettiautojen (kevyiden hyötyajoneuvojen) siirrettävät ilmas
tointilaitteet

11F4

Kuorma-autojen ja perävaunujen (raskaiden hyötyajoneu
vojen) siirrettävät ilmastointilaitteet

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

Maa- ja metsätalouden ja rakennusteollisuuden ajoneuvojen
ja koneiden siirrettävät ilmastointilaitteet

11F6

Raidekaluston siirrettävät ilmastointilaitteet

11F7

Laivojen siirrettävät ilmastointilaitteet

11F8

Ilma-alusten ja helikoptereiden siirrettävät ilmastointilaitteet

11F9

Muut siirrettävät ilmastointilaitteet

5.11.2014

Laitetyyppi tai -tyypit on ilmoitet
tava.

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

11G

Jäähdytys, ilmastointi ja lämpöpumput yhteensä

11G = 11A + 11B + 11C + 11D
+ 11E + 11F

11H

Vaahtomaiset tuotteet

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

ILMOITETTAVAT TIEDOT

11H1

Suulakepuristetusta polystyreenista valmistetut eristyslevyt

Suulakepuristetusta polystyreenista
valmistettujen eristyslevyjen määrät
on ilmoitettava kuutiometreinä
(niihin
sisältyvien fluorattujen
kaasujen metrisinä tonneina ilmoi
tettujen määrien rinnalla)

11H2

Polyuretaanista valmistetut eristyslevyt

Polyuretaanista
valmistettujen
eristyslevyjen määrät on ilmoitet
tava kuutiometreinä (niihin sisälty
vien fluorattujen kaasujen metrisinä
tonneina ilmoitettujen määrien
rinnalla)

11H3

Yksikomponenttivaahto

Mittayksikkö voi olla yksikompo
nenttivaahtotölkkien kappalemäärä
(niihin
sisältyvien fluorattujen
kaasujen metrisinä tonneina ilmoi
tettujen määrien rinnalla)

11H4

Muut vaahtomaiset tuotteet

Tuoteluokka tai -luokat on ilmoitet
tava
Valmiiksi sekoitettujen polyolien
tuontia (esim. vaahtojärjestelmissä
tai säiliöissä) ei ilmoiteta tässä vaan
kohdassa 2.
Vaahtomaisten tuotteiden määrät
on ilmoitettava joko kuutiome
treinä, metrisinä tonneina tai tuot
teiden/laitteiden
kappalemäärinä
(niihin
sisältyvien fluorattujen
kaasujen metrisinä tonneina ilmoi
tettujen määrien rinnalla)
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11I

Palontorjuntalaitteet (myös ajoneuvoissa olevat järjestelmät)

11J

Lääketieteelliset tai farmaseuttiset aerosolit

11K

Muut kuin lääketieteelliset aerosolit

11L

Lääkinnälliset laitteet (ilman aerosoleja)

11M

Kytkinlaitteet sähkön siirtoa ja jakelua varten

11N

Muut laitteet sähkön siirtoa ja jakelua varten

11O

Hiukkaskiihdyttimet

11P

Muut tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät asetuksen (EU) Tuote- tai laiteluokka tai -luokat on
N:o 517/2014 liitteessä I tai liitteessä II lueteltuja kaasuja
ilmoitettava
Mittayksikkö voi olla tuotteen tai
laitteen tilavuus, paino tai kappale
määrä
(niihin sisältyvien fluorattujen
kaasujen metrisinä tonneina ilmoi
tettujen määrien rinnalla)

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

11Q

Asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I tai liitteessä II 11Q = 11G + 11H + 11I + 11J
lueteltuja fluorattuja kaasuja sisältävät tuotteet ja laitteen + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O
+ 11P
yhteensä

Kohta 12: Fluorihiilivedyillä täytettyjen jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen maahantuojien
täytettävä, jos on kyse maahantuoduissa laitteissa OLEVISTA fluorihiilivedyistä, jotka oli aikai
semmin viety unionista ja luovutettu laitteiden valmistajille suoraan vientiyritykseltä ja joihin oli
sovellettu unionin markkinoille saattamista koskevaa fluorihiilivetykiintiön rajoitusta — asetuksen
(EU) N:o 517/2014 19 artiklan 5 kohta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII oleva 6 kohta
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2017 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2018).
Määrät ilmoitetaan metrisinä tonneina kolmen desimaalin tarkkuudella ja erikseen kunkin fluorihiilivedyn osalta
(asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut kaasut tai seos, joka sisältää vähintään yhtä näistä
kaasuista).

ILMOITETTAVAT TIEDOT

12A

HUOMAUTUKSET

Sellaisten fluorihiilivetyjen määrä, joilla on täytetty maahantuotuja lait Fluorihiilivetyjä vievä yritys
teita, joiden täyttämistä varten on aikaisemmin viety unionista fluori yritykset sekä vientivuosi
hiilivetyjä, joihin oli sovellettu unionin markkinoille saattamista -vuodet on ilmoitettava.
koskevaa fluorihiilivetykiintiön rajoitusta.

tai
tai
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Kohta 13: Fluorihiilivedyillä täytettyjen jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden tai lämpöpumppujen maahantuojien
täytettävä, jos Laitteissa olevat fluorihiilivedyt kuuluvat kiintiöjärjestelmään luvan perusteella —
asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 5 kohta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä VII oleva
6 kohta.
Sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoittamiseen vuoden 2017 toiminnoista (viimeistään 31. maaliskuuta 2018).
Määrät hiilidioksidiekvivalenttitonneina yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin tarkkuudella erittelemättä eri fluorihiilive
tyjä (asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut kaasut tai seos, joka sisältää vähintään yhtä
näistä kaasuista).
Yritysten on ilmoitettava kaikki hiilidioksidikiintiön käyttöön saadut luvat, jotka kattavat jäähdytys- tai ilmastointilaittei
siin tai lämpöpumppuihin sisältyvien fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen kalenterivuonna, jonka osalta ilmoitus
annetaan.
ILMOITETTAVAT TIEDOT

13A

HUOMAUTUKSET

Määrät, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 517/2014 18 artiklan Luvan antava yritys tai yritykset
2 kohdan mukaisesti saatuja fluorihiilivetykiintiöiden käyttöön oikeut sekä vuosi, jona lupa on annettu,
on ilmoitettava.
tavia lupia.

