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1.

Detta meddelande riktas till företag som har för avsikt att lämna en deklaration om att släppa ut fluorkolväten
i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2018, i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (nedan kallad förordningen) (1):
a) Producenter och importörer som på unionsmarknaden lagligen har släppt ut fluorkolväten i bulk från och med
den 1 januari 2015 och som enligt förordningen har rapporterat att de släppt ut mer än 100 ton koldioxidekvi
valenter av fluorkolväten i bulk på unionsmarknaden under åren 2015 och/eller 2016.
b) Alla andra producenter och importörer som har för avsikt att släppa ut minst 100 ton koldioxidekvivalenter av
fluorkolväten i bulk på unionsmarknaden under 2018.

2.

Med fluorkolväten avses ämnen som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga I till förordningen, eller blandningar som
innehåller något av följande ämnen:
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.

Varje utsläppande på marknaden av dessa ämnen, med undantag för de användningsområden som anges
i artikel 15.2 a–f i förordningen, omfattas av kvantitativa begränsningar i det kvotsystem som fastställs
i artiklarna 15 och 16 i förordningen. Kommissionen tilldelar berörda företag kvoter.

4.

Alla uppgifter som lämnats av företag, kvoter och referensvärden lagras i onlineregistret för fluorkolväten som
inrättats i enlighet med artikel 17 i förordningen och som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (2).
Alla uppgifter i registret, inklusive kvoter, referensvärden och företags- och personuppgifter, kommer att behandlas
konfidentiellt av Europeiska kommissionen.
Endast för producenter och importörer som har rapporterat att de släppt ut fluorkolväten i bulk på
marknaden under åren 2015 och/eller 2016, enligt vad som avses i punkt 1 a i detta meddelande:

5.

För sådana företag kommer ett referensvärde att beräknas av kommissionen i enlighet med artikel 16.3. Dessa refe
rensvärden ska fastställas genom genomförandeakter senast den 31 oktober 2017.

6.

Dessa företag kommer att erhålla 89 % av 63 %, (dvs. 56,07 %) av det referensvärde som fastställts enligt punkt 5
ovan, som kvot för 2018, i enlighet med artikel 16.5 i samt bilagorna V och VI till förordningen.
För alla företag som avses i punkt 1 a och b i detta meddelande:

7.

Enligt bilaga VI till förordningen ska summan av de kvoter som tilldelats på basis av referensvärdena enligt punkt 6
subtraheras från den högsta tillåtna mängden för 2018 för att fastställa den mängd som ska tilldelas från reserven.

8.

Företag som önskar erhålla kvoter från denna reserv måste följa det förfarande som beskrivs i punkterna 9–11
i detta meddelande.

9.

Företaget måste vara registrerat som producent och/eller importör av fluorkolväten i onlineregistret för fluorkolvä
ten som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (2). För företag som ännu inte är registrerade, finns
det på GD Klimatpolitiks webbplats vägledning om hur man anmäler sig (3).

(1) EUT L 150, 20.5.2014, s. 195.
(2) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en
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10. Företaget måste lämna en deklaration om ytterligare planerade mängder för 2018 i det elektroniska registret för
fluorkolväten som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (1). Sådana deklarationer kommer
endast att kunna göras under perioden 1 april–31 maj 2017.
11. Kommissionen kommer bara att beakta korrekta och vederbörligen ifyllda deklarationer om ytterligare planerade
mängder som inkommit senast kl. 13.00 centraleuropeisk tid den 31 maj 2017.
12. På grundval av dessa deklarationer tilldelar kommissionen dessa företag kvoter i enlighet med artikel 16.2, 16.4 och
16.5 samt bilagorna V och VI till förordningen.
13. Kommissionen kommer att informera företagen om totala tilldelade kvoter för 2018 via registret för fluorkolväten.
14. Registrering i registret för fluorkolväten och/eller en deklaration om avsikt att släppa ut fluorkolväten på markna
den 2018 ger i sig inte automatiskt rätt att släppa ut fluorkolväten på marknaden under 2018.

(1) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

