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1.
1.1.

За кого е предназначено настоящото ръководство
Относимо ли е настоящото ръководство за моето дружество?

Настоящото ръководство обхваща изискванията по силата на Регламент (ЕС) № 517/2014 за
флуорсъдържащите парникови газове1 („Регламент за ФПГ“) по отношение на дружествата,
които внасят оборудване (включително продукти), съдържащо газовете, посочени в
приложения I и II към Регламента за ФПГ. Следва да се има предвид, че терминът
„оборудване“ в настоящия документ се отнася както за стационарно, така и за мобилно
оборудване2, освен ако не е отбелязано друго.
Следните въпроси ще Ви помогнат да прецените дали настоящият документ засяга вашето
дружество:
1) Вашето дружество ли е вносителят? (вж. точка 2.1, „Кой е вносителят?“)
2) Предназначено ли е внесеното оборудване за свободно обращение в рамките на ЕС?
3) Съдържа ли3 внесеното оборудване газове, посочени в приложение I и/или приложение II
към Регламента за ФПГ?
4) Годишният внос на Вашето дружество на предварително заредено с флуоровъглеводороди
оборудване надвишава ли прага от 100 тона еквивалент на CO2 ?
Ако отговорите с „да“ и на четирите въпроса, това означава, че дружеството Ви има
задължения по Регламента за ФПГ-, включително задължението да се съобрази с квотната
система за HFC.
Целта на настоящия документ е да ви помогне да разберете тези задължения и да постигнете
съответствие с тях.
За допълнителна информация, свържете се с националното звено за контакт по въпросите на
ФПГ във Вашата страна. Списък на звената за контакт
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf се намира на
страницата за флуорсъдържащи газове: на Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG
Clima):
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Относимост за производителите на оборудване:
Ако сте производител на оборудване и произвеждате извън територията на ЕС (без
самият Вие да внасяте оборудването в ЕС), настоящият документ следва да бъде полезен и за
Вас, тъй като ще Ви помогне да разберете по-добре правилата за внос на оборудване в ЕС4 и
ще Ви даде възможност да повишите информираността на вносителите на оборудването, с
които работите, по отношение на тези правила.
По-специално следва да сте наясно с „опцията за създаване на общ пул“, разяснена в точки 3
и 4.3, която позволява на дружества като тези на производителите да играят роля по
отношение на спазването на изискванията за поетапно намаляване на
флуоровъглеводородите, като получават разрешения директно от притежателите на квоти и ги
предоставят на дружествата, които се занимават с внос на оборудване в ЕС.
1

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.BUL&toc=OJ:L:2014:150:TOC
2
Например климатично оборудване в превозните средства.
3
Счита се, че оборудването съдържа ФПГ, дори ако тези газове се намират само в определени части на
оборудването (например в изолационна пяна в уредите). За целите на изпълнението на изискванията на
Регламента за ФПГ (член 14) (вж. точки 3 и 5) обаче се вземат предвид само флуоровъглеводородите
(HFC), заредени в контура на циркулация на хладилните агенти.
4
Вж. също карето на стр. 12.
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В точка 7.1 е обяснено как производителите на оборудване могат да помогнат на вносителите
на оборудване да изпълнят годишното си задължение за докладване.
Освен това задълженията на производителите на оборудване от ЕС са обобщени в
точка 7.4.
Настоящият документ не притежава официален
задълженията по силата на Регламента за ФПГ.

1.2.

правен

статут

и

не

засяга

Задължения на вносителите на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
парникови газове

Вносителите на оборудване, което съдържа газовете, посочени в приложение I (вж. точка 8.1)
и/или приложение II (вж. точка 8.2) към Регламента за ФПГ, имат следните основни
задължения:


вносителите на стационарно и мобилно хладилно, климатично и термопомпено (ХКТ)
оборудване трябва да се уверят, че всички флуоровъглеводороди (HFC), които са
предварително заредени в оборудването, се отчитат в квотната система за HFC (вж.
точка 3). Също така вносителите трябва да се регистрират в регистъра за
флуоровъглеводородите
(вж.
точка 4)
и
да
изготвят
една
или
повече
декларация(декларации) за съответствие (вж. точка 5) към момента на вноса (членове 14
и 17 от Регламента за ФПГ), както и да гарантират надлежното документиране и
проверката на съответствието (вж. точка 6).



Вносителите на продукти или оборудване, които съдържат газове, посочени в
приложение I (вж. точка 8.1) и/или приложение II (вж. точка 8.2) към Регламента за ФПГ,
трябва да изготвят годишни доклади (вж. точка 7.1) за реализирания внос до 31 март на
годината, следваща вноса (член 19 от Регламента за ФПГ-)5.



За някои видове оборудване, съдържащо посочени в приложение I газове, се прилагат
ограничения за пускане на пазара (вж. точка 7.2). Конкретните условия са посочени в
приложение III към Регламента за ФПГ (член 11).



Оборудването, съдържащо посочени в приложение I газове, трябва да бъде етикетирано
(вж. точка 7.3).

Настоящият документ насочва вниманието по-специално към задълженията във връзка с
Регламента за ФПГ) по отношение на вноса на предварително заредено с
флуоровъглеводороди ХКТ оборудване (хладилно, климатично и термопомпено оборудване)
(член 14 от Регламента за ФПГ).

5

Важно е да се отбележи, че прагът за задължението за докладване е определен на 500 тона еквивалент
на CO2, както е обяснено в точка 7.1.
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2.
2.1.

Обща информация и разяснения
Кой е вносителят?

Вносителят е юридическото лице, което внася газа или оборудването, в момента, когато те
минават през митническа обработка в ЕС. За целите на спазването на изискванията на
Регламента за ФПГ представената на митницата документация на хартиен носител е важна,
тъй като предоставя доказателство за предприятието вносител. В тези документи
вносителят е посочен като „получател“ (поле 8 в митническата декларация или Единния
административен документ (ЕАД).
Дружествата се считат за вносители само ако внасят оборудване от държави извън ЕС.
Дружествата не се считат за вносители, ако само купуват или продават предварително
заредено оборудване от или на дружества в други държави членки. Превозът между
държавите членки не се счита за внос/износ.

2.2.

Какво означава пускане на пазара?

В член 2 от Регламента за ФПГ „пускане на пазара“ се определя по следния начин:
„доставянето или предоставянето за първи път на друго лице в Съюза, срещу заплащане или
безвъзмездно, или използването за собствена сметка от страна на производител и включва
митническо освобождаване за свободно обращение в рамките на Съюза“.
За вносителите на оборудване това означава, че веднага след като оборудването бъде
допуснато за свободно обращение, то се смята за пуснато на пазара. Ако обаче
оборудването е внесено при режим активно усъвършенстване например, то не се смята за
пуснато на пазара. Други митнически процедури, които не се разглеждат като пускане на
пазара, са транзитният внос, временното складиране, митническото складиране или
процедурите за безмитните зони6.
Същото се отнася и за газовете в насипно състояние. Ако газовете в насипно състояние са
купени в ЕС, те се смятат за пуснати на пазара от продавача. Внесените в ЕС газове се считат
за пуснати на пазара в момента на допускането им за свободно обращение.

2.3.

Флуорсъдържащи парникови газове и флуоровъглеводороди (HFC)

Флуорсъдържащите парникови газове са синтетични съединения, използвани в множество
промишлени сектори и приложения, особено в хладилното оборудване. В повечето случаи те
се
използват
като
заместители
на
някои
озоноразрушаващи
вещества,
като
флуорохлоровъглероди (CFC) и флуорохлоровъглеводороди (HCFC), чието използване се
преустановява постепенно в световен мащаб по силата на Монреалския протокол. Въпреки че
флуорсъдържащите парникови газове не притежават съществени озоноразрушаващи свойства,
те имат значителен принос за изменението на климата. Въздействието върху климата на тези
газове във всичките им приложения е еквивалентно на това на целия сектор на
въздухоплаването. Съгласно определенията в Регламента за ФПГ (член 2) смесите, съдържащи
флуоровъглеводород, също са флуоровъглеводороди.
Терминът „флуорсъдържащи газове“ се отнася за газовете, посочени в приложение I към
Регламента за ФПГ. Те са, както следва:
1.

флуоровъглеводороди (HFC)

6

Освен ако този внос не остане в митническата територия на ЕС за срок, по-дълъг от 45 дни, или ако
впоследствие бъде представен за допускане за свободно обращение в ЕС или бъде обработен.
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2.
3.

перфлуоровъглероди (PFC)
серен хексафлуорид (SF6)

В приложение II към Регламента за ФПГ се изброяват „други флуорсъдържащи парникови
газове“ (приложение II, „Газове“). Те включват ненаситени флуоро(хлоро)въглеводороди,
флуорсъдържащи етери и алкохоли и други перфлуорни съединения.
Флуорсъдържащите газове, флуоровъглеводородите и газовете, посочени в приложение II,
включват също така смесите, съдържащи кой да е от тези флуиди. Газовете и смесите може да
бъдат известни под различни наименования. Например HFC134a е познат също като R134a, а
R404A е смес от R125, R143a и R134a, като всички те са флуоровъглеводороди.
Флуорсъдържащите газове от приложение I и другите газове от приложение II към Регламента
за ФПГ са изброени в точка 8, „Флуорсъдържащи парникови газове“, от настоящия документ, а
списък с най-често използваните смеси, съдържащи флуоровъглеводороди, може да бъде
намерен в точка 9, „Често използвани смеси“.
Обхватът на различните задължения по силата на Регламента за ФПГ, които се прилагат по
отношение на вносителите на оборудване, варира в зависимост от вида на газа. Някои
задължения се прилагат само за флуоровъглеводороди, други за флуорсъдържащи газове или
за флуорсъдържащи газове и газове от приложение II (таблица 1). Задълженията по
отношение на оборудване, засегнато от изискванията за поетапно намаляване на HFC, се
отнасят само за конкретни видове ХКТ оборудване, предварително заредено с
флуоровъглеводороди (изброени в раздел 1 от приложение I към Регламента за ФПГ),
включително смеси, които съдържат най-малко един флуоровъглеводород.
Таблица 1: Обхват на свързаните с оборудването задължения в зависимост от вида
на газа
HFC
PFC и SF6
Приложение
II,
(Приложение I,
(Приложение I, Раздели 2 „Газове“
Раздел 1)
и 3)
Поетапно
намаляване на
HFC

X

Докладване

X

X

Забранени
продукти

X

X

Етикетиране на
продуктите

X

X

2.4.

X

Какво е предварително заредено оборудване?

Предварително заредено оборудване по смисъла на Регламента за ФПГ е хладилното,
климатичното и термопомпеното (ХКТ) оборудване, което вече (или поне частично) е заредено
с флуоровъглеводороден хладилен агент или смес, съдържаща най-малко един
флуоровъглеводород в момента на вноса. Често предварителното зареждане се извършва при
производството на оборудването. По време на монтажа понякога може да е необходимо в
оборудването да бъде заредено допълнително количество, например с цел то да бъде
пригодено към местните условия, като тръби, надвишаващи стандартната дължина.
Други задължения за докладване и етикетиране, както и ограничения за пускане на
оборудването на пазара се прилагат по-общо за оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
газове и/или газове по приложение II. Това се отнася както за газа, съдържащ се в контурите
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на част от оборудването, така и за газовете, използвани в други части на оборудването,
например в изолационната пяна.

2.5.

Предварително заредено оборудване (или продукт), което може да съдържа
ФПГ или газове по приложение II

Списък на оборудването (и продуктите), което би могло да бъде предварително заредено или
да съдържа ФПГ (неизчерпателен):


Херметически затворено7 ХКТ оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди:
o
o
o
o
o
o



Нехерметически затворено ХКТ оборудване или елементи от него, които съдържат
флуоровъглеводороди:
o
o
o
o
o
o
o



климатични устройства със сплит система;
термопомпи;
климатични устройства с повече от едно вътрешно тяло;
охладители;
подвижни климатични устройства (използвани например в автомобили, автобуси,
влакове, кораби);
подвижно хладилно оборудване (използвано например в хладилни камиони и
ремаркета);
…

Друго оборудване (извън ХКТ) и продукти, използващи флуоровъглеводороди:
o
o
o
o
o



домашни хладилници и фризери;
единични хладилни устройства за търговска или друга употреба;
барабанни сушилни с термопомпа;
подвижни климатични устройства (моноблокове);
овлажнители;
…

противопожарно оборудване (включително в превозни средства);
различни видове пяна (например екструдиран полистирен (XPS), полиуретан (PU),
еднокомпонентна пяна (OCF);
аерозолни продукти;
разтворители;
…

Оборудване и продукти, използващи ФПГ и газове по приложение II (с изключение на
флуоровъглеводороди):
o
o
o
o

апаратура за комутация;
противопожарно оборудване (включително в превозни средства);
опаковки с разтворители;
…

2.6.

7

Дистрибуторите и крайните потребители на предварително заредено оборудване трябва да правят
разлика между херметически затворено и нехерметически затворено оборудване, тъй като последното
може да се монтира само от сертифицирани лица (член 10, член 11, параграфи 4 и 5).
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Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)
Всеки флуорсъдържащ газ и газ по приложение II притежава съответния специфичен за него
„потенциал за глобално затопляне“ (ПГЗ). За дадена смес ПГЗ се изчислява въз основа на
индивидуалните компоненти на тази смес8. ПГЗ е показател за емисии, указващ степента, в
която даден газ затопля атмосферата. Параметърът се изчислява въз основа на 100-годишния
потенциал за затопляне на един килограм флуорсъдържащ газ/газ по приложение II, отнесен
към един килограм CO2.
ПГЗ на често използваните в наши дни флуорсъдържащи газове и смеси се измерва в хиляди.
R404A (ПГЗ 3922) например е с 3922 пъти по-голям потенциал от СО2. Предотвратяването на
навлизането в атмосферата на флуорсъдържащи газове е много ефективен начин за
намаляване на емисиите.

Таблица2: Потенциал за глобално затопляне на често използвани парникови газове,
хладилни агенти и други флуорсъдържащи съединения
Природен газ
Потенциал за глобално
затопляне (Четвърти
доклад за оценка9, 100
години)
CO2
1
Метан
Диазотен оксид

298

R134a

1430

R407C (смес)

1774

R410A (смес)

2088

R404A (смес)

3922

HFC-125

3500

PFC-14
SF6
2.7.

25

7390
22 800

Какво е количеството на флуорсъдържащите газове в оборудването

За да изпълнят изискванията за поетапно намаляване на HFC или задълженията за
докладване на флуорсъдържащи газове и газове по приложение II, вносителите трябва да
знаят какво е количеството предварително зареден газ във внесеното оборудване, измерено в
тонове CO2 еквивалент. Това количество в еквивалент на CO2 трябва да бъде посочено върху
етикета на оборудването, който трябва да се постави при пускането на продукта на пазара
(т.е. при допускането му за свободно обращение след внос).
Например:
За да изчислите количеството предварително заредени флуоровъглеводороди в партида от
1000 климатични устройства със сплит система, предназначени за жилища, първо трябва да
изчислите количеството флуоровъглеводороди във всяко устройство.
Да допуснем, че всяко устройство съдържа 1 kg R410a. ПГЗ на R410a е 2088.
Това означава, че:
=> Всяко устройство е предварително заредено с количество HFC, равно на:
8

Методът на изчисление е обяснен в приложение IV към Регламента за ФПГ. Опростена версия може да
бъде намерена в точка 8.3, „Метод на изчисляване на общия ПГЗ на дадена смес“, от настоящия документ.
9
AR4: Четвърти доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC),
глава 2 „Промени в съставните елементи на атмосферата и в радиационния баланс — Таблица 2.14:
www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/
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0,001 тона х 2088 = 2,088 тона CO2 еквивалент
=> Общото предварително заредено в оборудването внесено количество е равно на:
1 000 x 2,088 тона CO2 еквивалент = 2088 тона CO2 еквивалент.
Важно е също така да се определи видът на използвания хладилен агент. Ако вместо това
климатичните устройства са заредени с 1 kg R32 (ПГЗ = 675), общото внесено количество за
партида от 1000 устройства ще възлезе на 675 тона CO2 еквивалент (0,001 тона х 675 х 1000).
За вещества, различни от флуоровъглеводороди, например въглеводороди, няма
ограничения за внос по силата на изискванията на Регламента за ФПГ Ограничения
обаче съществуват за съдържащи флуоровъглеводороди смеси дори ако те съдържат и други
вещества. Нека разгледаме смес R-431 A, която съдържа 71 % R-290 (пропан, ПГЗ = 3) и 29 %
R-152a (ПГЗ = 124). Общото внесено количество флуоровъглеводороди за партида от 1000
устройства с 1 kg R-431А ще възлезе на едва 38 тона еквивалент на CO 2 (0,001 тона х
(71 %*3 + 29 %*124)*1000) поради ниския ПГЗ на тази смес. Вж. също точка 8.3, „Метод на
изчисляване на общия ПГЗ на дадена смес“.

2.8.

„Поетапно намаляване на HFC“ и „квотна система за HFC“

В Регламента за ФПГ се изисква между 2015 и 2030 г. количеството на пуснатите на пазара в
ЕС флуоровъглеводороди да се намали (т.нар „поетапно намаляване“) със 79 %. Количеството
флуоровъглеводороди се изчислява във CO2 еквивалент (член 15). Поетапното намаляване се
осъществява чрез използването на квотна система за флуоровъглеводороди (член 16), като
част от която (само!) производителите и вносителите на газове в насипно състояние
получават квоти, ограничаващи правото им да пускат на пазара газове в насипно състояние
(вж. точка 2.9).

2.9.

Притежатели на квоти, заварени оператори и нови участници

Производителите и вносителите на флуоровъглеводороди в насипно състояние трябва да
имат квота, за да могат да пуснат на пазара флуоровъглеводороди в насипно състояние.
Разделянето на притежателите на квоти на заварени оператори и нови участници касае
вносителите на оборудване, тъй като съществува малка разлика по отношение на процедурите
за получаване на разрешение за използване на квота (вж. точка 3).
„Заварени оператори“ са дружества, за които е била определена референтна стойност въз
основа на докладваните количества пуснати на пазара газове в насипно състояние в миналото
от 1 януари 2015 г., докладвани съгласно член 19 за наличните години (член 16 от Регламента
за ФПГ). Европейската комисия отпуска на тези дружества квоти, които се основават на
техния пазарен дял за минали периоди. Списък на заварените оператори за периода 2018—
2020 г. може да бъде намерен в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 на Комисията:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG
„Нови участници“ са дружества, които не разполагат с референтна стойност, но
възнамеряват да пускат флуоровъглеводороди в насипно състояние на пазара в ЕС през
следващата година. Комисията им отпуска квота въз основа на декларация, в която те
заявяват намерението си да пуснат флуоровъглеводороди в насипно състояние на пазара
(член 16, параграф 2 от Регламента за ФПГ). Квотата се взема от заделен за тази цел резерв и
се разпределя на пропорционален принцип.
Комисията преизчислява референтните стойности на всеки три години въз основа на
пуснатите на пазара флуоровъглеводороди от 2015 г. насам. Това означава, че в следващия
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цикъл на преизчисляване настоящите нови участници променят своя статут и стават заварени
оператори.
Вносителите на предварително заредено с флуоровъглеводороди оборудване не са вносители
на газове в насипно състояние; те не са нито заварени оператори, нито нови участници.
Понятията заварени оператори и нови участници се отнасят само за производители и
вносители, които пускат на пазара газове в насипно състояние.
Вносителите на оборудване не притежават квоти, но въпреки това са засегнати от
изискванията за поетапно намаляване (вж. точка 3, „Съответствие с изискванията за
поетапно намаляване на HFC и система за квоти“ по-долу).
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3.

Съответствие с изисквания за поетапно намаляване на HFC и
система за квоти

В Регламент (ЕС) № 517/2014 (Регламент за ФПГ) се определят редица задължителни правила
за вносителите на предварително заредено с флуоровъглеводороди хладилно, климатично и
термопомпено (ХКТ) оборудване.
С

Регламента

за

ФПГ

флуоровъглеводородите
флуоровъглеводороди

и
в

се

въвежда

квотна
насипно

система

изискване
за

състояние,

за

поетапно

производителите
т.е.

и

намаляване

на

вносителите

на

флуоровъглеводороди,

които

се

транспортират в газови контейнери или газови бутилки. Трябва да се отбележи, че
вносителите и производителите от ЕС на предварително заредено с флуоровъглеводороди
оборудване, не пускат на пазара на ЕС газове в насипно състояние. Следователно те
нямат квота за флуоровъглеводороди. Въпреки това обаче изискванията за поетапно
намаляване касаят и тях.
Целта на изискванията за поетапно намаляване на флуоровъглеводородите е постепенно да
се намали използването на флуоровъглеводороди. Ако не съществуваха ограничения за внос
на флуоровъглеводороди във внесено оборудване, не би било възможно да се постигне целта
за опазване на околната среда. Въпреки това вносът на предварително заредено с
флуоровъглеводороди ХКТ оборудване все още може да се извършва при спазване на
определени условия. В същото време обаче избягването на вноса на заредено с
флуоровъглеводороди ХКТ оборудване, когато това е възможно, е най-лесният начин да се
изпълнят изискванията за поетапно намаляване на HFC (вж. точка 3.1)
Вносителите10
на
ХКТ
оборудване,
което
е
предварително
заредено
с
флуоровъглеводороди, трябва да гарантират (вж. член 14 от Регламента за ФПГ), че
заредените в оборудването флуоровъглеводороди са отчетени в системата за квоти
при пускането на предварително зареденото оборудване на пазара в ЕС. Тази
разпоредба не се прилага за вносители на флуоровъглеводороди с по-малко от 100 тона
еквивалент на CO2 годишно.
Вариантите за отчитане на вноса на заредено с флуоровъглеводороди оборудване в квотната
система са разяснени в точки 3.2—3.4 по-долу. Освен това съответствието с член 14
трябва да бъде изцяло документирано и проверено. Свързаните задължения за
документиране и декларациите за съответствие са разяснени в точка 5. Независимата
проверка е обхваната в точка 6.
Ето защо, с оглед на спазването на изискванията за поетапно намаляване на HFC (член 14)
вносителите на оборудване трябва да правят разлика между ХКТ оборудване, което е
предварително заредено с флуоровъглеводороди, и оборудване, различно от ХКТ, или
незаредено с флуоровъглеводороди оборудване (вж. също точка 2.5, „Предварително
заредено оборудване (или продукт)“, което може да съдържа ФПГ или газове по
приложение II).
Роля на производителите на заредено с флуоровъглеводороди ХКТ оборудване,
разположени извън ЕС:
При пускането на предварително заредено оборудване на пазара трябва да се гарантира
спазването на изискванията за поетапно намаляване, поради което задължението засяга
основно вносителите. Производителят на оборудване (който произвежда извън ЕС) обаче
също може да играе роля.
Ролята на производител извън ЕС, може да включва, когато е възможно:

10

Вж. описанието на понятието за „вносител“ в точка 2.1: Кой е вносителят?
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повишаване на осведомеността сред вносителите относно постигането на съответствие с
Регламента за ФПГ, по-специално относно включването на ХКТ оборудване в обхвата на
изискванията за поетапно намаляване на HFC (задължения по член 14, вж. точки 3—6) и
задължението за годишно докладване по член 19 (вж. точка 7.1);



активно участие в постигането на съответствие с изискванията за поетапно намаляване
на HFC чрез получаване и прехвърляне на разрешения посредством опцията за създаване
на общ пул (вж. точка 3.3, „Практически насоки относно използването на регистъра за
флуоровъглеводородите“ в точка 4.3);



подпомагане на вносителите да постигнат съответствие чрез предоставяне на съответната
документация, която е необходима за целите на декларацията(декларациите) за
съответствие (вж. точка 5); както и



поемане на ангажимент за етикетиране на оборудването (вж. точка 7.3) в съответствие с
член 12 от Регламента за ФПГ.

3.1.

Избягване на HFC и избягване на поемането на задължения

Най-лесният начин за постигане на съответствие с изискванията за поетапно
намаляване на HFC е да се избегне, доколкото е възможно, вносът на ХКТ
оборудване, което разчита изцяло на флуоровъглеводороди. За много видове
оборудване вече съществуват сравними модели без HFC, които използват например
въглеводороди.
Друга възможност е вносителите да внасят оборудване, което не е предварително заредено с
флуоровъглеводороди (празно). Оборудването може да бъде внесено с заряд без HFC,
например с азот, и след това да се зареди със закупени в ЕС (и следователно отчетени в
квотната система) флуоровъглеводороди (например по време на монтажа). Това ще позволи
на вносителя да избегне необходимостта от получаване на разрешение (вж. вариант 2 подолу) и изискванията за докладване, но въпреки това „празното“ оборудване ще трябва да
бъде етикетирано в съответствие с член 12 от Регламента за ФПГ (вж. точка 7.3).

3.2.

Варианти за отчитане на флуоровъглеводороди, съдържащи се във внесено
предварително заредено оборудване, в системата за квоти (в съответствие с
изискванията на член 14 от Регламента за ФПГ)

Съществуват два начина, които позволяват на даден вносител на ХКТ оборудване да
гарантира спазването на задължението си по силата на квотната система на ЕС за отчитане на
флуоровъглеводороди, съдържащи се в предварително заредено оборудване, когато те са над
годишния праг от 100 тона еквивалент на CO2 :
Вариант 1: Да получи разрешение от притежател на квота, което да съответства на
количеството флуоровъглеводороди в предварително зареденото оборудване. Разрешения
могат да се получават директно от притежателя на квота или чрез дружество, например
производител на оборудване, което е получило разрешения от притежателя на квота, с цел да
ги преотстъпи („прехвърли“) на дружества, които внасят оборудване („механизъм за
създаване на общ пул“). Вносителят на оборудване може да използва разрешенията за целите
на своите декларации за съответствие (точка 5, „Декларация за съответствие“) само ако те са
вписани в регистъра за флуоровъглеводородите11.

11

За добиване на по-добра представа за регистъра за флуоровъглеводородите вж. точка 4 „Регистрация в
портала за ФПГ и използване на регистъра за флуоровъглеводородите“.
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Системата за разрешенията е обяснена по-подробно в точка 3.3 по-долу. Практическото
използване на регистъра за флуоровъглеводородите за тази цел е разгледано в точка 4.2.
Вариант 2: Да докаже, че предварително заредените флуоровъглеводороди са били
пуснати на пазара на ЕС преди това. За разяснения вж. точка 3.4 по-долу.
И при двата варианта задълженията, свързани с декларациите за съответствие, които
придружават всеки внос на оборудване, и съответната документация, се прилагат, както е
обяснено в точка 5. Декларациите за съответствие трябва да бъдат проверявани на годишна
база, както е обяснено в точка 6.

3.3.

Вариант 1: Получаване на разрешение от притежател на квота директно или
през дружество (например производителя на оборудването), което управлява
разрешения за нуждите на вносители на оборудване

При този вариант вносителят на предварително заредено с флуоровъглеводороди ХКТ
оборудване получава разрешение от притежаващо квота дружество (т.е. производител
или вносител на газ) или от дружество, което управлява разрешения, да използва квотата,
за да постигне съответствие с разпоредбите на член 14 от Регламента за ФПГ.
Важно: Самите вносители на оборудване не следва да се опитват да получат квоти за целите
на вноса на предварително заредено оборудване!

Какво представлява разрешението?
Разрешението е договорно споразумение между притежателя на квотата (т.е. производител
или вносител на газ) и вносителя на оборудването или предприятие, например производител
на оборудване, който или което желае да управлява разрешения за нуждите на вносители на
оборудване. В последния случай „управителят на разрешението“ прехвърля части от
разрешението, което е получил от притежателя на квота, на вносителя на оборудването.
Разрешението или прехвърленото разрешение позволява на вносителя да използва
определено количество от квотата (във CO2 еквивалент), притежавана от притежателя, за
целите на вноса на предварително заредено оборудване.
Разрешенията винаги се дават на друго дружество (вж. член 18, параграф 2 от Регламента за
ФПГ), т.е. притежател на квота не може да даде разрешение за внос на оборудване на самия
себе си. За да бъде валидно и да може да се използва от вносителя на оборудването,
разрешението трябва да бъде вписано и прието в срок от 30 дни (статус: „валидно“)
в регистъра за флуоровъглеводородите.
Когато притежател на квота дава разрешение за използване на част от своята квота, тази част
от квотата се счита, по отношение на собствените му цели, за използвана през въпросната
година и повече не може да се използва, например за внос на газове в насипно състояние. С
други думи притежателите на квоти трябва да гарантират, че общите количества, които пускат
на пазара през дадена година, включително количествата, за чието използване са дали
разрешение на други лица през същата година, не превишават годишната им квота.
Превишаването на квотата е незаконно и наказуемо по силата на Регламента за ФПГ (член 25)
и националното законодателство на съответната държава членка.
Получаване на разрешение директно от притежателя на квота
За да получи разрешения директно, вносителят на оборудване следва да се обърне към
притежател на квота с помощта на инструмента за намиране на бизнес партньори на портала
за флуорсъдържащи газове, или като се обърне към притежателите на квоти, посочени в
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Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 на Комисията 12 , за да поиска своевременното
издаване на разрешения. Разрешенията не са ограничени във времето, т.е. разрешение,
получено от притежател на квота след 2015 г., може да се използва за внос на предварително
заредено оборудване през следващите години.
Вносителите следва да получат достатъчно разрешения, за да обхванат цялото количество
флуоровъглеводороди в оборудването в момента на вноса (допускане за свободно
обращение). Това количество се изчислява във CO2 еквивалент.
Дружествата трябва да впишат своите разрешения в регистъра за флуоровъглеводородите; в
противен случай те няма да бъдат валидни за внос на оборудване. Вносителите на оборудване
могат да виждат в регистъра разрешенията и количествата (в еквивалент на CO2 ), които са им
били отпуснати директно от притежателите на квоти.

Вносителят на оборудване изчислява допълнителните потребности от разрешения (във CO2
еквиваленти)

Вносителят на оборудване се свързва с притежател на квота, за да получи разрешение за
необходимото количество

Притежателят на квота вписва разрешението в регистъра за флуоровъглеводородите (и
докладва за него в годината след издаването му)

До 30 дни вносителят на оборудване приема разрешението в регистъра за
флуоровъглеводородите

Вносителят на оборудването използва разрешението за внос на предварително заредено
с ФПГ оборудване и докладва вноса през следващата година

Инструмент за намиране на бизнес партньори
Инструментът за намиране на бизнес партньори улеснява притежателите на квоти и
дружествата, които искат разрешения за внос на предварително заредено оборудване, да се
намерят взаимно. Тази функция е достъпна чрез щракване върху бутона „контакт“, след
влизане в портала за флуорсъдържащите газове.
Дружествата могат да предоставят два списъка: Един — на „притежателите на квоти“, и един
— на „търсещите разрешение“. Чрез натискане на бутона „CONTACT“, дружествата могат
автоматично да изпращат писмо по електронната поща, в което отправят към адресата искане
да се свърже с тях.

12

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG. Включени са

само дружества с референтна стойност („заварените оператори“). Списък на новите участници
притежатели на квоти не е публично достъпен.
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По подразбиране дружествата не са показани в тези списъци. Да бъде показано дадено
дружество, то трябва да даде съгласието си за това в своя регистрационен профил чрез
следните действия:
1) щракване върху бутона „PROFILE“ (горният ред бутони),
2) щракване върху бутона „EDIT“ (РЕДАКТИРАНЕ) (долен десен ъгъл) и
3) щракване върху съответното поле „CONSENT“ (кутийката под профила на стопанското
дружество)

Получаване на разрешение чрез дружество, управляващо разрешения за
нуждите
на
вносители,
например
производителя
на
оборудването
(„механизъм за създаване на общ пул“).
Механизмът за създаване на общ пул улеснява малките вносители при получаването на
разрешения. При този механизъм дадено дружество, което желае да управлява разрешения за
нуждите на вносители на оборудване, например производителят на въпросното оборудване,
създава общ пул от разрешения, предназначени за ползване от вносителите на неговото
оборудване, като придобива по-голямо количество разрешения от притежател на квота. След
това управителят на разрешения може да прехвърли в рамките на регистъра за
флуоровъглеводородите цялото разрешено количество или части от него на други дружества,
които са регистрирани като вносители на оборудване. Прехвърлянето може да бъде
извършено само веднъж; по-нататъшно вторично делегиране не е възможно.
Притежателите на квоти и управителите на разрешения, например производители, могат да
виждат в регистъра за флуоровъглеводородите количествата (във CO 2 еквивалент), за които
са издали разрешение/които са прехвърлили на вносители на оборудване, по години.
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Управляващото разрешения дружество, например производителят на оборудването,
предвижда бъдещите потребности от разрешения за своите вносители (в еквиваленти на
CO2) и осъществява връзка с притежател на квота, за да получи достатъчно разрешения

Притежателят на квота вписва разрешението, предназначено за управителя на
разрешения, в регистъра за флуоровъглеводородите (и докладва за него в годината след
издаването му)

В срок от 30 дни управителят на разрешение приема разрешението и може да
прехвърли части от него на различни вносители на оборудване в регистъра за
флуоровъглеводородите

В срок от 30 дни вносителят на оборудване приема разрешението в регистъра за
флуоровъглеводородите

Вносителят на оборудването използва прехвърленото разрешение за вноса на
оборудването и докладва вноса през следващата година

Получаване на разрешение от дружества, които са заварени оператори или
нови участници
Дружествата притежатели на квоти се делят на заварени оператори, дружества с референтна
стойност и нови участници на пазара, дружества без референтна стойност (вж. точка 2.9). И
двата вида дружества могат да отпускат разрешения, но новите участници трябва също
така физически да продадат съответното количество газ когато е издадено
разрешението (което не важи за заварените оператори). Не е задължително газът физически
да бъде продаден на получателя на разрешението (т.е. на вносителя на оборудване). Поради
това нов участник може да продаде своите разрешения на страна А, ако той физически е
продал най-малко същите количества газ на страна Б. Новият участник или неговият
изключителен представител, в случай че дружеството е базирано извън ЕС, трябва да докаже,
че това е било направено, например чрез товарителници или потвърждения за приемането
(член 18, параграф 2). Доказателството трябва да бъде предоставено от новия участник
притежател на квота в годишния му доклад (вж. раздел 7.1, „Задължение за докладване“),
дължим до 31 март на годината, следваща годината на предоставяне на разрешението.
По отношение на разрешенията (не на квотите, които са само за производителите и
вносителите на флуоровъглеводороди в насипно състояние), даден вносител на оборудване
може да продължи да използва всички останали разрешения и прехвърлените разрешения
през следващите години.
Диаграмите на потоците по-долу показват процедурата за получаване на разрешения от i)
заварени оператори и ii) нови участници.
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i)

Процедура за получаване на разрешения от заварен притежател на квота:

Внос в ЕС (пускане за свободно обращение) на предварително заредено оборудване

Вносител на оборудване
- получа ва разрешение (екв. на CO2.) в

Прехвърляне
на разрешение

регистъра директно от притежателя на квоти
или упра вителят на разрешения му го
преотстъпва
- вна ся оборудване, като вина ги използва това
ра зрешение
- докла два за вноса на оборудване и за
използва ните ра зрешения до 31 ма рт на
следва щата календарна година

Заварен притежател на квоти
- Ра зрешава в регистъра употребата на своите
квоти (екв. на СО2) на вносителя на
оборудва не ИЛИ на управителя на
ра зрешения
- докла два за разрешенията до 31 ма рт на
следва щата календарна година

ii)

Управител на разрешение
Разрешение

- получа ва в регистъра
ра зрешение (екв. на СО2)
от за ва рения притежател на квоти
- преотстъпва в регистъра (части от)
ра зрешения (екв. На СО2) на вносителя на
оборудва не

Процедура за получаване на разрешения от нов участник притежател на квота:

Внос в ЕС (пускане за свободно обращение) на предварително заредено оборудване

Вносител на оборудване
- получа ва разрешение (екв. на CO2.) в

Нов участник— притежател на
квоти
- разрешава в регистъра употребата на своите квоти
(екв. на СО2) на вносителя на оборудване ИЛИ на
управителя на разрешения
- продава газове в съответните количества през
същата година
- докладва за разрешенията и продажбите на газ до
31 март на следващата година след даването на

разрешенията
Продаж би на
газ от нов
участник

Прехвърляне
на разрешение

регистъра директно от притежателя на квоти
или преотстъпени от управителя на
ра зрешения
- вна ся оборудване, като вина ги използва това
ра зрешение
- докла два за вноса на оборудване и за
използва ните ра зрешения до 31 ма рт на
следва щата календарна година

Управител на разрешение
- получа ва в регистъра
ра зрешение (екв. на СО2)
от за ва рен притежател на квоти
- преотстъпва в регистъра (части от)
ра зрешения (екв. на СО2) на вносителя на
оборудва не

По същество за вносителя на оборудване (или за „управителя на разрешения“) е без
значение дали ще получи разрешение от нов участник от ЕС или извън ЕС. Ако новият
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участник не е в ЕС, той следва да използва своя изключителен представител – дружество със
седалище в ЕС – за да изпълни задълженията си по силата на Регламента за ФПГ, например по
докладването на разрешенията, продажбите и вноса на газ.
Как се докладват разрешенията
За целите на съответствието разрешенията (прехвърлените разрешения) трябва да бъдат
вписани в регистъра за флуоровъглеводородите (вж. точка 4), за да се даде
възможност на вносителите на оборудване да ги използват в своите декларации за
съответствие (вж. точка 5). Освен това и двете страни (притежателят на квота и вносителят
на оборудване) вписват включените в разрешението количества в своите годишни доклади
(вж. точка 7.1), като не е задължително това да стане в същата година:


Вносителят на оборудването трябва да докладва относно използването на
разрешението (прехвърленото разрешение) в рамките на календарната година,
следваща годината на вноса на оборудването (например до 31 март 2020 г. за
оборудване, внесено през 2019 г.). Вносителят на оборудване посочва кой е издал или
прехвърлил разрешението и кога е било издадено то.
Вписаните в регистъра за флуоровъглеводородите (прехвърлени) разрешения
автоматично се вкарват в инструмента за докладване, за да се улеснят вносителите на
оборудването при докладването. След това вносителите трябва да уточнят кои
количества в рамките на наличните разрешения са били използвани за обхващането
на действителния внос.



По отношение на притежателя на квотата за дата на пускане на пазара се счита датата
на издаване на разрешението, т.е. това е годината, в която квотата е била използвана.
Следователно притежател на квота, който е издал разрешение, трябва да докладва
това до 31 март на следващата календарна година (например 31 март 2019 г. за
разрешение, издадено през 2018 г.).

Европейската комисия и компетентните национални органи могат да съпоставят данните,
въведени от двете страни, за целите на контрола.
Повече информация относно докладването може да бъде намерена в точка 7.1, „Задължение
за докладване“.

3.4.

Вариант 2: Внос на оборудване, заредено с газове, които са били пуснати на
пазара в ЕС преди това (в специални случаи)

По принцип е възможно даден вносител да използва флуоровъглеводороди, които вече са
били пуснати на пазара в ЕС преди техния (повторен) внос в ЕС като част от предварително
заредено оборудване. С други думи флуоровъглеводородите са били пуснати на пазара в ЕС,
изнесени, поставени в оборудването извън ЕС и след това повторно внесени в ЕС като част от
оборудването. Газовете в насипно състояние следва да бъдат доставени директно от
предприятието износител на производителите на оборудване извън ЕС, като в тези случаи
трябва да бъде предоставено съответното доказателство. Изискването за документиране на
това обстоятелство се съдържа в член 2, параграф 2, буква г) от Регламента за изпълнение
(ЕС) 2016/879, който гласи следното:
в случаите, при които съдържащите се в оборудването флуоровъглеводороди са били
пуснати на пазара в ЕС, а после са били изнесени и заредени в оборудването извън ЕС —
известие за доставка или фактура, както и декларация на предприятието, пуснало
флуоровъглеводородите на пазара, в която да е заявено, че количеството
флуоровъглеводороди е било или ще бъде докладвано като пуснато на пазара в ЕС
количество и не е и няма да бъде докладвано като директна доставка за износ по смисъла
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на член 15, параграф 2, буква в) от Регламента за ФПГ
към Регламент (ЕС) № 1191/2014 на Комисията14.

13

и раздел 5С от приложението

Такъв документ е необходим за целите на декларацията за съответствие (вж. точка 5), която
вносителят на оборудване издава в подобни случаи, и подлежи на проверка от независим
одитор (вж. точка 6).
Тъй като става дума за по-скоро необичаен стопански модел, вероятно е той да засяга много
ограничен брой случаи. Освен това моделът изисква прецизно годишно докладване (вж.
точка 7.1) от страна на а) дружеството, което по-рано е пуснало газовете в насипно състояние
на пазара в ЕС, б) износителите на газове в насипно състояние и в) вносителите на
оборудването:
а) Дружеството, което първоначално е пуснало газовете в насипно състояние на пазара в
ЕС, трябва да е отчело изнесеното количество спрямо своята квота и да не е поискало
освобождаване от изискванията за поетапно намаляване във връзка с този износ
(член 15, параграф 2, буква в) от Регламента за ФПГ) в раздел 5 от формуляра за
докладване.
б) Износителят на газовете в насипно състояние трябва да докладва тези количества като
износ от собствените си покупки в рамките на ЕС (раздел 3В от формуляра за
докладване).
в) Вносителят на оборудването трябва да посочи количествата, които са внесени в
оборудването, в раздел 12 от формуляра за докладване и да укаже предприятието,
изнесло газовете в насипно състояние и годината на износа.
Повече информация относно докладването може да бъде намерена в точка 7.1, „Задължение
за докладване“.

13
14

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191
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4.

Регистрация в портала за ФПГ и използване на регистъра за
флуоровъглеводородите

Поетапното намаляване и системата за квоти се осъществяват с помощта на онлайн регистър
за флуоровъглеводородите (член 17 от Регламента за ФПГ), който се управлява от
Европейската комисия. В регистъра се записват разпределените на заварените оператори и
новите участници квоти за HFC. Също така той проследява прехвърлянето на квоти между
притежателите на квоти и разрешенията (делегираните разрешение) от притежателите на
квоти/управителите на разрешения към вносителите на оборудване. Всички дружества, които
притежават квоти, дружествата, които доставят или получават освободени видове
флуоровъглеводороди (член 15, параграф 2 от Регламента за ФПГ) и вносителите на
оборудване, които пускат на пазара предварително заредено ХКТ оборудване,
съдържащо флуоровъглеводороди15, са правно задължени да се регистрират в
регистъра за флуоровъглеводородите.
Възможно е да се направи регистрация и като дружество единствено за управление на
разрешения, като това позволява например на производителите да получават разрешения и
да ги прехвърлят на вносители на предварително заредено оборудване. Управителите на
разрешения нямат задължения съгласно Регламент № 517/2014, например такива като
например докладване или проверка.

4.1.

Първоначална регистрация на дружествата

Регистърът на HFC е част от портала за ФПГ, който се намира на уебсайта на ГД „Действия по
климата“ (https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain). Порталът за ФПГ точка за
достъп както до регистъра за флуоровъглеводородите, така и за годишното докладване на
дружествата. Това се отнася за вносителите на оборудване както с ФПГ, така и с газове по
приложение II. Първата стъпка от процедурата на докладване е регистрация в портала за
ФПГ. Документ с насоки относно начина на извършване на регистрацията може да бъде
намерен тук: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/fgas/docs/guidance_document_en.pdf

4.2.

Получаване на разрешение

Когато вносители на оборудване или управители на разрешения придобиват разрешения,
притежателят
на
квота
следва
да
впише
тези
разрешения
в
регистъра
за
флуоровъглеводородите. Всъщност получилите разрешения вносители и управители на
разрешения следва да настояват за вписване на разрешението в регистъра за
флуоровъглеводородите, тъй като това е задължително условие, за да може вносителят да
използва разрешението.
Показаните по-долу снимки на екрана предлагат общ преглед на раздел „разрешения“ в
регистъра за флуоровъглеводородите:

15

Вносителите на други видове оборудване също трябва да се регистрират в портала за ФПГ за целите на
изготвянето на годишните си доклади.
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Вносителите могат да виждат разрешенията, които са им отпуснати, и да приемат новите
такива: Първо, кликнете върху зеления бутон „регистър за флуоровъглеводородите“ (вж.
жълтата стрелка)>, след това кликнете върху бутона „достъп до моите разрешения“ (вж.
червената стрелка по-горе).
В горната част на следващия екран се вижда балансът на разрешенията за Вашето дружество,
а в долната част — списък на всички получени разрешения (управителите на разрешения,
например производители, виждат също и прехвърлените такива):
В баланса на разрешенията получените разрешения/прехвърляния се добавят през
различните години, а използваните/прехвърлените разрешения се изваждат. Графата
„използвани разрешения“ обаче се обновява със значително закъснение, тъй като това може
да стане само след окончателното приключване на процеса на годишно докладване и
проверката, което може да доведе до забавяне от порядъка на до две години след
действителното използване на разрешението.

24

Ръководство за вносители на оборудване

Получените разрешения в долната част на посочения екран, а за управителите на разрешения
— също и прехвърлените разрешения (вж. точка 4.3), са подредени в хронологичен ред, като
най-новото разрешение или прехвърляне се появяват най-отгоре.

Входящите разрешения (т.е. тези, които са били предоставени от притежател на квота или
прехвърлени от управител на разрешение) са отбелязани със статус „в очакване на
приемане“. Кликнете върху отметката (вж. синята стрелка по-долу), за да видите цялото
разрешение, вписано от притежателя на квотата/управителя на разрешението.
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Посочен е предоставящият разрешението субект (притежател на квота или управител на
разрешение) заедно с разрешеното количество (в този пример 10 000 CO2 екв.). Вносителите
на оборудване просто кликват върху бутона „приемам“ (вж. лилавата стрелка по-долу), за да
валидират разрешението. Трябва да се отбележи, че системата автоматично отменя въведено
(прехвърлено) разрешение, ако то не бъде прието от бенефициера в срок от 30 дни.

След като разрешението бъде прието, то първоначално се появява със статус „в очакване на
издаване“. След издаването статусът на разрешението става „валидно“.
Само разрешения със статус „валидно“ могат да се използват за обхващане на вноса
на съдържащо флуоровъглеводороди ХКТ оборудване и да се посочват в
декларациите за съответствие (вж. точка 5) и в годишните доклади (вж. точка 7.1).
Получените разрешения (със статус: „валидно“) се посочват със съответните количества CO 2
еквивалент (в този пример 10 000 CO2 екв.).
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4.3.

Прехвърляне на разрешение

Дружествата, които желаят да прехвърлят разрешения, трябва да се уверят, че са се
регистрирали като „управители на разрешения за нуждите на вносители на съдържащо
флуоровъглеводороди хладилно, климатично и термопомпено оборудване“ в профила на
дружеството в регистъра (изберете „ДА“ там, където сочи жълтата стрелка по-долу). Ако все
още нямате регистрация, полето може да бъде активирано ретроактивно с помощта на бутона
„Редактиране“ (лилавата стрелка по-долу). Също така това поле е напълно независимо от
другите полета, избрани в профила на дружеството (и може да ги допълва), например
вносител на газове в насипно състояние/оборудване, износител на газове в насипно
състояние.

Управителите на разрешения могат да прехвърлят (части от) получените разрешения.
Получаването на разрешение е описано в точка 4.2 по-горе.
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За целите на прехвърлянето на (части от) разрешения управителите на разрешения първо
трябва да влязат в регистъра за флуоровъглеводородите в портала за ФПГ (жълтата стрелка
по-долу) и след това – в раздела за разрешенията (червената стрелка):

Тук управителите на разрешения могат да видят получените и прехвърлените разрешения. За
целите на прехвърлянето първо съответното получено разрешение (статусът трябва да е
„валидно“) се избира, като се кликне върху жълтия бутон „Преглед“ (вж. синята стрелка в
примера по-долу):

28

Ръководство за вносители на оборудване

В общия преглед на разрешенията се появява наличното количество (маркираното в червено
поле по-долу), като използваните и прехвърлените количества са извадени. За ново
разрешение кликнете върху „Направи прехвърляне“ (синя стрелка).
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В появяващия се диалогов прозорец Прехвърляне въведете идентификационен номер и име на
получателя (в маркираното в червено поле по-долу) и прехвърленото количество (в жълтото
поле). Накрая натиснете „Изпрати“ (синята стрелка по-долу).

Ще бъдете помолени да потвърдите прехвърлянето, като кликнете върху бутона „да“.

В общия преглед на разрешенията новото прехвърляне вече е в списъка на разрешенията със
статус „в очакване на приемане“.
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След като получателят приеме прехвърлянето в регистъра (както е обяснено в точка 4.2 погоре), предоставеното прехвърляне излиза със статус „в очакване на издаване“.

След издаването прехвърленото разрешение се появява със статус „валидно“.

разрешения и прехвърляния със статус „валидно“ могат да се използват от
получателя за обхващане на вноса на съдържащо флуоровъглеводороди ХКТ
оборудване и да се посочват в декларациите за съответствие (вж. точка 5) и в
годишните доклади (вж. точка 7.1).

31

Ръководство за вносители на оборудване

5.

Декларация за съответствие и свързани документи

Тежестта да докаже, че флуоровъглеводородите, които се съдържат в предварително
заредено оборудване, са отчетени в съответствие с изискванията на ЕС за поетапно
намаляване на HFC, се носи от вносителя на оборудването, тъй като при пускането на
предварително заредено оборудване на пазара (т.е. допускането му за свободно обращение
след внос) вносителят е длъжен да постигне съответствие с изискванията. Вносителят следва
да не пуска оборудването на пазара ако не може да предостави необходимото доказателство.
За тази цел, считано от 1 януари 2017 г. вносителите на ХКТ оборудване, съдържащо
флуоровъглеводороди, изготвят декларация за съответствие16 при вноса на оборудване и
допускането му за свободно обращение. В Регламента за изпълнение (ЕС) 2016/879 17се
определят подробни условия във връзка с декларациите за съответствие: Образецът на
декларацията за съответствие от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 е
включен в точка 10.1, „Декларация за съответствие на вносителя“. В декларацията за
съответствие вносителят на оборудването уточнява по кой вариант (вж. точки 3.2—3.4) са
отчетени съдържащите се във внесеното оборудване флуоровъглеводороди в съответствие с
изискването за поетапно намаляване на HFC.
Декларация за съответствие е необходима за целия внос на оборудване,
предварително заредено с флуоровъглеводороди. Тази разпоредба не се прилага за
вносители на флуоровъглеводороди с по-малко от 100 тона еквивалент на CO2 годишно.
Декларацията за съответствие се подписва от законен представител на вносителя на
оборудването. Вносителите трябва да се уверят, че копие от декларацията е предоставено на
разположение на митническите органи в момента на подаването на митническата декларация,
свързана с допускането за свободно обращение в Съюза.
За всяка декларация за съответствие вносителят на оборудване е длъжен да съхранява
документация относно вида и количеството на внесеното оборудване, както и количествата
флуоровъглеводороди, изразени както в единици за маса, така и преобразувани във CO2
еквивалент. Не е необходимо тази документация да бъде приложена към копието на
декларацията за съответствие, което се предоставя на митническите органи. В случай на
повторен внос (вариант 2, вж. точка 3.4) е необходима допълнителна документация. За
подробности относно необходимата документация вж. точка 10.2.
Вносителят съхранява декларациите за съответствие и свързаната с тях документация за срок
от най-малко пет години след пускането на пазара на въпросното оборудване.
Декларациите за съответствие на вносителя и свързаната с тях документация подлежат на
проверка, както е пояснено в точка 6. Вносителите трябва също така ежегодно да докладват
резултатите от процедурата за проверка (вж. точка 6).
Декларации за съответствие за производители на оборудване от ЕС
Производителите на предварително заредено ХКТ оборудване от ЕС също са длъжни да
изготвят декларация за съответствие, подписана от законен представител, когато пускат
оборудване на пазара в ЕС. Обхватът на необходимата документация леко се различава от
обхвата на документацията, която се изисква от вносителите, за подробности вж. точка 10.2.
Подобно на вносителите, производителите от ЕС трябва да съхраняват декларациите за
съответствие и свързаната с тях документация в продължение на най-малко пет години.

17

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879
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Декларациите за съответствие на производителите от ЕС обаче не подлежат на
проверка. По тази причина точка 6 от настоящото ръководство не се прилага за
производители от ЕС.
Обобщена информация относно задълженията на производителите от ЕС е представена също и
в точка 7.4.

33

Ръководство за вносители на оборудване

6.

Независима проверка и подаване на резултати

Декларациите за съответствие на вносителите на оборудване и свързаната с тях документация
(вж. точка 5) подлежат на проверка от независим външен одитор. В точка 6.1 е обяснено
какво точно проверява одиторът.
Одиторът трябва да бъде акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО (за проверка на
докладите за емисиите в рамките на Европейската схема за търговия с емисии) или да бъде с
правоспособност да извършва одит на финансови отчети в държавата членка, в която е
разположен вносителят.
В документа за проверката одиторът включва изявление относно степента на точност. За
разяснения относно очакваната степен на точност вж. точка 6.2, образец на изявлението на
одитора е предоставен в точка 10.2.
Образец на целия доклад за проверка, в който са вписани елементите, които се предлага да
бъдат включени в доклада за проверка на независимия одитор съгласно член 14, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, се съдържа в
приложение I към настоящия документ с насоки.
Вносителят на оборудването има задължението да представи на Европейската комисия (вж.
точка 6.3) документа за проверката и изявлението на одитора относно степента на точност.
Образецът за докладване, който вносителите на оборудване използват при подаването на
необходимите документи до Европейската комисия, е идентичен с образеца, който настоящото
ръководство предлага да се използва от одиторите (вж. 10.2). Следователно, за да се улесни
безпристрастното докладване на резултатите от проверката от страна на вносителите на
оборудване, се препоръчва те да изискват от одитора да изготви доклада си относно
проверката в съответствие с посочения образец.
Крайният срок както за проверката на одитора (вж. точка 6.1), така и за подаването на
доклада относно проверката от страна на вносителя на оборудването (вж. точка 6.3,
използването на образеца по точка 10.2), е 31 март на календарната година, следваща
годината след пускането на пазара. Това е и датата, до която следва да бъде подаден
годишният доклад (вж. точка 7.1), който също е включен в процедурата за проверка, както е
обяснено в точка 6.1. Например вносителят на оборудване следва да подаде документа за
проверката на декларациите за съответствие във връзка с внос, реализиран през 2018 г.,
както и годишния доклад за внос, реализиран през 2018 г., до 31 март 2019 г.
Следва да се има предвид, че докато във връзка със задължението за годишно докладване, за
вноса на оборудване (вж. точка 7.1) се предвижда годишен праг от над 500 тона еквивалент
на CO2, по отношение на задължението за проверка на декларацията (декларациите) за
съответствие и за подаването на резултатите от нея до Европейската комисия, този праг е
само от 100 тона еквивалент на CO2. Ако например дружество внася 200 тона еквивалент на
CO2 , то не е длъжно да докладва за това количество, но е задължено да подаде доклад за
проверката , в което трябва да е посочен годишният внос (200 тона еквивалент на CO 2) Тъй
като проверяващият орган трябва да провери годишния внос, включването на това количество
в доклада за проверката не предполага допълнителна административна тежест. Освен това
работата на независимия одитор до голяма степен се улеснява, ако в този случай дружеството
действително изготви доклад и използва получените обобщени данни като основа за
независима проверка.
Когато дружествата с внос под годишния праг от 500 тона еквивалент на CO 2 изпратят своя
доклад за проверка (6.3 Изпращане на документите за проверката), от тях се изисква да
въведат количеството на разрешенията за квоти, потвърдено в доклада на независимия
одитор.
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Всички внесени количества трябва да са обхванати от разрешения. Член 14 не се прилага
единствено спрямо вносители, които са осъществили внос на флуоровъглеводороди, чието
количество не надхвърля 100 тона еквивалент на СО2 годишно. Това означава, че
вносителите, които остават под посочения праг, нямат задължението да се снабдяват с
разрешения
или
да
съставят
декларации
за
съответствие.
Вносителите
на
флуоровъглеводороди в количества под 100 тона еквивалент на СО 2 годишно следва да
използват код по ТАРИК Y95118 в клетка 44 на митническия формуляр, познат като единен
административен документ („ЕАД“), така че изискването да се притежава декларация за
съответствие се посочва като неприложимо в митническия документ.
6.1.

Какво проверява одиторът?

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/87917 се определят разпоредбите, свързани с
проверката от независимия одитор (въз основа на член 14, параграф 4 от Регламент за ФПГ).
В член 3, параграф 1 от регламента за изпълнение се уточнява, че независимият одитор
проверява декларацията(декларациите) за съответствие на вносителя на оборудването и
свързаната с нея документация (вж. точка 5) по отношение на:


точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в декларациите за
съответствие и съответните документи (вж. точка ) въз основа на записите на
предприятието за съответните трансакции;



съгласуваността на декларацията(декларациите) за съответствие и съответните
документи (вж. точка 5) с годишните доклади, подадени съгласно член 19 (вж.
точка 7.1);



в случаите, в които в декларацията за съответствие (вж. точка 5) вносителят на
оборудването се позовава на разрешение (вж. вариант за съответствие 1, точка 3.3):
наличието на достатъчно разрешения чрез сравняване на данните в регистъра за
флуоровъглеводородите (вж. точка 4) с документите, доказващи пускането на пазара;



в случаите, в които в декларацията за съответствие (вж. точка 5) вносителят на
оборудването се позовава на повторен внос на флуоровъглеводороди, които са били
пуснати на пазара преди това (вж. вариант за съответствие 2, точка 3.4): наличието
на
декларация19
от
предприятието,
което
първоначално
е
пуснало
флуоровъглеводородите на пазара.

6.2.

Степени на точност

В член 3, параграф 2 от регламента за изпълнение се посочва, че одиторът прави изявление
относно степента на точност:
След извършването на проверката независимият одитор издава документ за проверката,
съдържащ неговите констатации в резултат от проверката ... [в който се съдържа]
изявление относно степента на точност на съответната документация и на декларациите.
Степените на точност във връзка с докладването са посочени в раздели 11, 12 и 12 от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) №1191/2014 на Комисията и в член 2,
параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879.

Кодът по TARIC („TARif Intégré Communautaire“, Интегрирана митническа тарифа на
Европейските общности; Интегрираната митническа тарифа на Европейските общности) е проектиран
да показва различните правила, които се прилагат спрямо конкретни продукти при вноса им в ЕС.
Относно използването на код по ТАРИК Y951: Използването на този код е правна декларация, че стоките
са освободени от намаляването на количеството флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара по
силата на член 15.2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
19
Декларация по член 2, параграф 2, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879, вж. точки 3.4 и
5.
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Одиторът проверява дали степените на точност са в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС)
№ 517/2014, както и с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 и с Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията, като отбелязва, че:


Раздел 11 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията се прилага за общото физическо количество зареден газ, пуснато на
пазара, по категории предварително заредено внесено оборудване,



Раздел 12 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията се прилага за изнесени газове, които се използват за зареждане на
оборудване извън ЕС,



Количествата по раздели 11 и 12 от приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1191/2014 на Комисията се докладват „в метрични тонове с точност до
третия знак след десетичната запетая“.



В член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на
Комисията се изисква информацвията за общото количество флуоровъглеводороди
да бъде изразена в килограми и в тонове CO2 еквивалент.



В член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на
Комисията се изисква също така информацията относно количеството
флуоровъглеводороди във всяко устройство да бъде закръглена до грам.
Конкретните заредени количества не подлежат на докладване от дружествата в
съответствие с изискванията на член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Вместо
това те се изчисляват в онлайн формуляра за докладване само за нуждите на
контрола на качеството.

Образец на изявлението относно степента на точност е включен в точка 10.2, „Проверка и
подаване на документите за проверката“.
6.3.

Подаване на документите за проверката

Вносителят трябва да представи документа за проверката и придружаващата го документация
онлайн в срок до 31 март на календарна година, следваща след годината на пускането на
пазара. Докладът от проверката следва да бъде изпратен с помощта на инструмента
за докладване, който е достъпен чрез регистъра за флуоровъглеводородите
(оранжевият бутон „докладване“ в горния десен ъгъл).
Ръководство за ползвателя на флуоровъглеводороди, в което се обяснява как да се
подават документи по електронен път, е налично на различни езици на следния електронен
адрес: https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases.
В инструмента за докладване под списъка „пакети и подколекции“’ в папката на Вашето

дружество има

две подколекции. В подколекцията със заглавие „Въвеждане на
документи за проверка (вносители на оборудване)“ се създава нова папка и се
въвеждат документът (документите) чрез краткия въпросник „докладване на проверка“.
В онлайн инструмента вносителят ще трябва да посочи констатациите на одитора относно
степента на точност на съответната документация и декларациите.
В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879:
Вносителят на оборудването подава ежегодно до 31 март документа за предходната
година за проверката по член 3, параграф 2 от настоящия регламент, като използва
инструмента за докладване по член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията, и посочва в инструмента констатациите на одитора относно степента на
точност на съответната документация и на декларациите.
Информацията, която се изисква в онлайн инструмента и посочва констатациите на одитора
относно степента на точност на съответната документация и на декларациите, е
36
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структурирана по същия начин като част (2), Същност на проверката, от образеца (вж.
точка 10.2) на изявлението относно степента на точност, което започва на страница 44.
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Други задължения на вносителите и производителите на
оборудване

7.

7.1.

Задължение за отчитане

Задълженията за докладване (член 19 от Регламента за ФПГ) обхващат всички вносители на
продукти и оборудване, съдържащи ФПГ и газове по приложение II, но не са ограничени до
ХКТ оборудване. Всяко предприятие, внасящо годишно 500 тона еквивалент на CO2 или
повече в продукти или оборудване, съдържащи такива газове (включително смеси), е длъжно
да докладва следната информация (раздел 11 от приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) №1191/2014 на Комисията20):


количеството флуорсъдържащи парникови газове и газове по приложение II, които се
съдържат в оборудването/продуктите, по категории;



броя на устройствата по категории;

Посоченият доклад трябва да се подаде до 31 март на следващата календарна година.
Преобразуван във физическо количество често използвани като хладилни агенти
флуоровъглеводороди и смеси, прагът на докладване от 500 тона CO 2 еквивалент съответства
на 350 kg HFC-134a, 127 kg R404A, 240 kg R410A или 282 kg R407C.
Освен това вносителите на съдържащо флуоровъглеводороди ХКТ оборудване имат
допълнителни задължения за докладване, свързани с постигането на съответствие с
изискванията за поетапно намаляване на HFC по силата на член 14:


Вносители на оборудване, които използват разрешения (вариант за съответствие 1,
вж. точка 3.3), докладват относно използването и източника на разрешенията,
обхващащи съдържащите се във вносното ХКТ оборудване флуоровъглеводороди
(раздел 13 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията): За тази цел разрешенията (прехвърлените разрешения), получени в
регистъра за флуоровъглеводородите, се въвеждат автоматично в инструмента за
докладване. След това вносителите трябва да посочат колко от разрешеното
количество е било използвано за обхващане на действителен внос в раздел 11 от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията.



Вносителите на оборудване, които използват вариант за съответствие 2 (повторен
внос, вж. точка 3.4), докладват съответните количества флуоровъглеводороди и
посочват предприятието износител и годината на износа (раздел 12 от приложението
към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията).

Повече информация относно докладването може да бъде намерена на интернет страницата на
хранилището за стопански данни (Business Data Repository) относно ФПГ:
https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases.
Роля на разположените извън ЕС производители на заредени с ФПГ и газове по
приложение II продукти и оборудване:
Тъй като задължението за докладване засяга вносителите на оборудване, производител на
оборудване не може централизирано да представи съвместен доклад, обхващащ няколко
вносители на оборудване в целия ЕС. Вносителите на оборудване обаче могат индивидуално
да предоставят на производителя на оборудване достъп до съответните си профили в
регистъра за флуоровъглеводородите (вж. точка 4) и по този начин да дадат възможност на

20

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004
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представител на производителя на оборудването да изпълни задължението за докладване от
тяхно име.

7.2.

Забрани за пускане на пазара на оборудване с ФПГ

С Регламента за ФПГ са въведени редица ограничения за пускане на пазара на продукти и
оборудване, съдържащи ФПГ (член 11 и приложение III), например:


домашни хладилници и фризери, съдържащи флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или
повече (от 1 януари 2015 г.);



хладилници и фризери за търговски цели (херметически затворено оборудване):
o

които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2500 или повече (от 1 януари
2020 г.)

o

които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече (от 1 януари
2022 г.)



и стационарно хладилно оборудване, което съдържа флуоровъглеводороди с ПГЗ от
2500 или повече (от 1 януари 2020 г.);



подвижно климатично оборудване за стаи (херметически затворено оборудване, което
може да бъде премествано между стаите от крайния потребител), което съдържа
флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече (от 1 януари 2020 г.);



климатични системи с едно вътрешно тяло, съдържащи по-малко от 3 kg
флуорсъдържащи парникови газове, които съдържат или чието функциониране зависи
от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 750 или повече (1 януари 2025 г.);



противопожарно оборудване с HFC-23 (от 1 януари 2016 г.);



технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече
(от 1 януари 2018 г.);



екструдирани пенополистирени (забранени от 1 януари 2020 г.) и други видове пяна
(от 1 януари 2023 г.), които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

Предвидени са някои изключения (например от съображения за безопасност, медицинска
употреба, много ниски температури). Вж. приложение III към Регламента за ФПГ за пълен
списък на забраните и други подробности.

7.3.

Етикетиране

Оборудването, съдържащо газове по приложение I, трябва да бъде етикетирано (член 12 от
Регламента за ФПГ и Регламент за изпълнение на Комисията за установяване на формàта на
етикетиране). На етикета трябва да се посочва:
– че оборудването или продуктът съдържа флуорсъдържащи парникови газове, както и
промишлените обозначения на съответните флуорсъдържащи парникови газове
– количеството като тегло и като еквивалент на CO2
– ПГЗ на газа
Тази информация трябва да бъде включена и в инструкциите за експлоатация, както и, за
флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ > 150, в описанията за рекламни цели.
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Вносителят е отговорен за правилното етикетиране на пуснатото на
оборудване, но обикновено оборудването се етикетира от производителя.

пазара
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7.4.

Обобщена информация относно задълженията на производителите от ЕС на
оборудване с ФПГ

Задълженията на производителите от ЕС по принцип са същите като тези на вносителите на
оборудване. Въпреки това на практика съществуват някои различия, тъй като
флуоровъглеводородите, които даден производител от ЕС използва в оборудването си, често
вече са били пуснати на пазара. В карето по-долу е представен кратък преглед на
изискванията, свързани с производителите от ЕС.
Производителите на оборудване от ЕС имат различни задължения по силата на Регламента
за ФПГ. Сред тях са:








Съответствие с изискванията за поетапно намаляване на HFC и системата за
квоти: Подобно на вносителите, производителите на ХКТ оборудване от ЕС трябва да
изготвят декларация за съответствие, за да потвърдят, че флуоровъглеводородите,
заредени в пуснатото на пазара в ЕС оборудване, са обхванати от системата за квоти за
ФПГ (освен ако не е надхвърлен годишен праг от 100 тона еквивалент на CO 2), и трябва
да съхраняват пълната подкрепяща документация. За подробности вж. точка 5:
Не са предвидени изключения от изискванията за поетапно намаляване на HFC за
газове, изнесени в предварително заредено оборудване: За продажба на газове от
производители на газове в ЕС, както и за допускане за свободно обращение след внос, са
необходими квоти. Това се отнася също и за случаите, в които флуоровъглеводородите са
продадени на производител на оборудване, който впоследствие възнамерява да изнася
съдържащото HFC оборудване. Квота обаче не е необходима, ако флуоровъглеводородите
в насипно състояние се внасят съгласно митнически процедури, различни от „допускане за
свободно обращение“, и се изнасят вложени в оборудване, без да са пускани на пазара в
ЕС;
Ограниченията за пускане на пазара се прилагат както за вносителите, така и за
производителите от ЕС, които пускат продукти и оборудване на пазара на ЕС
(Регламент за ФПГ, член 11 и приложение III; вж. също точка 7.2, „Забрани за
пускане на пазара на оборудване с ФПГ“, от настоящия документ)
Изисквания за етикетиране на оборудването се прилагат както за вносителите, така и
за производителите от ЕС (Регламентът на за ФПГ, член 12 и Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2068 за установяване на формàта на етикетите). Вж. също точка 7.3,
„Етикетиране“, от настоящия документ).
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8.

Флуорсъдържащи парникови газове

8.1.

Флуорсъдържащи газове, посочени в приложение I към Регламента за
ФПГ

Флуорсъдържащи парникови газове, посочени в приложение I към Регламент (ЕС)
№ 517/2014 за ФПГ, и техните номера съгласно Службата за химични индекси (CAS) и
типични приложения:
Промишле
Химично
Химична
ПГЗ
CAS
но
наименование
формула
номер
обозначен
(общоприето
ие
наименование)
Раздел 1: Флуоровъглеводороди (HFC)
HFC-23
трифлуорометан
CHF3
14 80
75-46-7
(флуороформ)
0

HFC-32

Дифлуорометан

CH2F2

675

75-10-5

HFC-41

флуорометан
(метилфлуорид)
Пентафлуороетан

CH3F

92

593-53-3

CHF2CF

3500

354-33-6

HFC-125

3

HFC-134

1,1,2,2тетрафлуороетан

CHF2CH
F2

1100

359-35-3

HFC-134a

1,1,2,2тетрафлуороетан

CH2FCF

1430

811-97-2

HFC-143

1,1,2трифлуороетан

CH2FCH
F2

353

430-66-0

HFC-143a

CH3CF3

4 470

420-46-2

HFC-152

1,1,1трифлуороетан
1,2-дифлуороетан

53

624-72-6

HFC-152a

1,1-дифлуороетан

CH2FCH
2F
CH3CHF

124

75-37-6

3

2

Типични
приложения

Хладилен агент за
нискотемпературни
инсталации
Пожарогасящ агент
Хладилен агент
Компонент на смес за
хладилни агенти
Производство на
полупроводници
Компонент на смес за
хладилни агенти
Пожарогасящ агент
Няма типични
приложения към
настоящия момент
Хладилен агент
Компонент на смес за
хладилни агенти
Разтворител за
екстракция
Пропеленти за
медицински и
технически аерозоли
Компонент на
пенообразувател за
екструдиран
пенополистирен (XPS),
пенополиуретан (PUR)
Няма типични
приложения към
настоящия момент
Компонент на смес за
хладилни агенти
Рядко използван
Пропеленти за
специализирани
технически аерозоли
Компонент на
пенообразувател за
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Промишле
но
обозначен
ие

Химично
наименование
(общоприето
наименование)

Химична
формула

ПГЗ

CAS
номер

Типични
приложения

екструдирани
пенополистирени (XPS)
Хладилен агент
Рядко използван.
Изпитван като
алтернатива за R22, не
се използва в търговски
мащаб
Хладилен агент
Пропеленти за
медицински аерозоли
Пожарогасящ агент
Пенообразувател за
различни видове пяна
Хладилен агент
Пенообразувател

HFC-161

флуороетан
(етилфлуорид)

CH3CH2
F

12

353-36-6

HFC227ea

1,1,1,2,3,3,3хептафлуоропропа
н

CF3CHF
CF3

3220

431-89-0

HFC236cb

1,1,1,2,2,3хексафлуоропропа
н
1,1,1,2,3,3хексафлуоропропа
н
1,1,1,3,3,3хексафлуоропропа
н
1,1,2,2,3пентафлуоропропа
н
1,1,1,3,3пентафлуоропропа
н

CH2FCF
2CF3

1340

677-56-5

CHF2CH
FCF3

1370

431-63-0

Хладилен агент
Пенообразувател

CF3CH2
CF3

9810

690-39-1

Пожарогасящ агент
Хладилен агент

CH2FCF
2CHF2

693

679-86-7

Хладилен агент
Пенообразувател

CHF2CH
2CF3

1 030

460-73-1

HFC365 mfc

1,1,1,3,3пентафлуоробутан

CF3CH2
CF2CH3

794

406-58-6

HFC-4310 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5декафлуоропентан

CF3CHF
CHFCF2
CF3

1640

13849542-8

Пенообразувател за
пенополиуретан (PUR) и
разтворител за
специализирани
приложения
Пенообразувател за
пенополиуретан (PUR) и
фенолен пенопласт
Компонент на смес за
разтворители
Разтворител за
специализирани
приложения
Пенообразувател за
пяна

7390

75-73-0

Производство на
полупроводници
Пожарогасящ агент

12 20
0
8830

76-16-4

Производство на
полупроводници
Производство на
полупроводници

HFC236ea
HFC-236fa

HFC-245ca

HFC-245fa

Раздел 2: Перфлуоровъглероди (PFC)
PFC-14
тетрафлуорометан
CF4
(перфлуорометан,
въглероден
тетрафлуорид)
PFC-116
хексафлуороетан
C2F6
(перфлуороетан)
PFC-218
октафлуоропропан
C3F8
(перфлуоропропан
)

76-19-7
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Промишле
но
обозначен
ие
PFC-3-110 (R-3110)
PFC-4-112 (R-4112)

Химично
наименование
(общоприето
наименование)
декафлуоробутан
(перфлуорбутан)

Химична
формула

ПГЗ

C4F10

8860

355-25-9

Физични проучвания
Пожарогасящ агент

додекафлуоропент
ан
(перфлуоропентан)

C5F12

9160

678-26-2

PFC-5-114 (R-5114)

тетрадекафлуорохе
ксан
(перфлуорохексан)

C6F14

9300

355-42-0

Разтворители за
прецизно почистване
Слабо използвани
хладилни агенти
Охлаждаща течност в
специализирани
приложения
Разтворител
Производство на
полупроводници

PFC-c-318

октафлуороциклоб
c-C4F8
10300
утан
(перфлуороциклоб
утан)
Раздел 3: Други перфлуорни съединения
серен
SF6
22 80
хексафлуорид
0

8.2.

CAS
номер

115-25-3

2551-624

Типични
приложения

Изолационни газове във
високоволтова
комутационна
апаратура
Защитни газове за
производство на
магнезий
Ецване и почистване в
производството на
полупроводници

Други флуорсъдържащи парникови газове, посочени в приложение II
към Регламента за ФПГ

Общоприето
наименование/промишлено
обозначение

Химична формула

ПГЗ

Раздел 1: Ненаситени флуоро(хлоро)въглеводороди
HFC-1234yf

CF3CF=CH2

4

HFC-1234ze

транс – CHF = CHCF3

7

HFC-1336 mzz

CF3CH=CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3:2ClF3

4.5

HCFC-1233xf

C3:2ClF3

1

Раздел 2: Флуорсъдържащи етери и алкохоли
HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134

CHF2OCHF2

6320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (изофлуоран)

CHF2OCHClCF3

350
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Общоприето
наименование/промишлено
обозначение

Химична формула

ПГЗ

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2:5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1500

HFE-347 mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-пентафлуоропропанол

CF3CF2CH2OH

42

бис(трифлуорометил)метанол

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (десфлуоран)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338 mmz1

(CF3 )2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356 mm1

(CF3 )2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

– (CF2)4CH (OH) –

73

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10300

азотен трифлуорид

NF3

17 200

серен трифлуорометилпентафлуорид

SF5CF3

17 700

Раздел 3: Други перфлуорни съединения
перфлуорополиметилизопропилов
(PFPMIE)

етер

45

Ръководство за вносители на оборудване

Общоприето
наименование/промишлено
обозначение

Химична формула

ПГЗ

Перфлуороциклопропан

c-C3F6

17 340

8,3.

Метод на изчисляване на общия ПГЗ на дадена смес

От приложение IV към Регламент (ЕС) № 517/2014. Метод на изчисляване на общия
ПГЗ на дадена смес:
ПГЗ на смес се изчислява като среднопретеглена стойност, получена от сумата на
тегловите фракции на отделните вещества, умножена по техните ПГЗ, включително
обхванатите в приложение I, приложение II и приложение IV от Регламент(ЕС)
№ 517/2014 вещества, които не са флуорсъдържащи парникови газове.
Σ [(Вещество X % x ПГЗ) + (Вещество Y % x ПГЗ) + … (Вещество N % x ПГЗ)]
където % е приносът в тегло с теглова толерантност от +/– 1 %.
Пример 1: прилагане на формулата по отношение на смес от газове (R-404A), съдържаща
само флуоровъглеводороди:
44 % HFC-125 (ПГЗ=3500), 52 % HFC-143a (ПГЗ=4470) и 4 % HFC-134a (ПГЗ=1430):
Σ (44 % x 3500) + (52 % x 4470) + (4 % x 1430)
→ Общ ПГЗ = 3922
Пример 2: прилагане на формулата по отношение на смес от газове (R-413A), съдържаща
и газове, различни от флуоровъглеводороди:
88 % HFC-134a (ПГЗ=1430), 9 % PFC-218 (ПГЗ=8830) и 3 % изобутан/R-600a (ПГЗ=3):
Σ (88 % x 1430) + (9 % x 8830) + (4 % x 3)
→ Общ ПГЗ = 2053,19
Трябва да се има предвид, че съгласно определенията в Регламента за ФПГ смес (като R413а), съдържаща както флуоровъглеводороди, така и съставни части, различни от
флуоровъглеводороди, се счита изцяло за флуоровъглеводород. Затова при
конвертирането на вноса на R-413а във еквиваленти на CO2 се прилага пълният ПГЗ в
размер на 2053,19.
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9.

Често използвани смеси

В таблицата по-долу са изброени смесите, които са включени в краткия списък на онлайн
инструмента за докладване.
Смес
R-404A
R-407A
R-407C
R-407F
R-407H
R-410A
R-413A
R-417A
R-417B
R-422A

Съставни части
HFC-125: 44 %; HFC-134a: 4 %; HFC-143 a: 52 %
HFC-32: 20 %; HFC-125: 40 %; HFC-134a: 40 %
HFC-32: 23 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 52 %
HFC-32: 30 %; HFC-125: 30 %; HFC-134a: 40 %
HFC-125: 15 %; HFC-134a: 52,5 %; HFC-32: 32,5 %
HFC-32: 50 %; HFC-125: 50 %
HFC-134a: 88 %; PFC-218: 9 %; R-600a: 3 %
HFC-125: 46,6 %; HFC-134a: 50 %; R-600: 3,4 %
HFC-125: 79 %; HFC-134a: 18,3 %; R-600: 2,7 %
HFC-125: 85,1 %; HFC-134a: 11,5 %; R-600a: 3,4 %

R-422B

HFC-125: 55 %; HFC-134a: 42 %; R-600a: 3 %

R-422D
R-423A
R-424A
R-425A
R-426A
R-427A
R-428A
R-434A
R-437A

HFC-125: 65,1 %; HFC-134a: 31,5 %; R-600a: 3,4 %
HFC-134a: 53 %; HFC-227ea: 47 %
HFC-125: 50,5 %; HFC-134a: 47 %; R-600: 1%;R-600a: 0,9 %;R-601 a: 0,6 %
HFC-227ea: 12 %; HFC-134a: 69,5 %; HFC-32: 18,5 %
HFC-125: 5,1 %; HFC-134a: 93 %; R-600: 1,3 %;R-600a: 0,6 %
HFC-32: 15 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 50 %; HFC-143 a: 10 %
HFC-125: 77,5 %; HFC-143 a: 20 %; R-290: 0,6 %;R-600a: 1,9 %
HFC-125: 63,2 %; HFC-134a: 16 %; HFC-143 a: 18 %; R-600a: 2,8 %
HFC-125: 19,5 %; HFC-134a: 78,5 %; R-600: 1,4%;R-601: 0,6 %
HFC-32: 8,5 %; HFC-125: 45 %; HFC-134a: 44,2 %; R-600: 1,7 %; R-601 a:
0,6 %
HFC-32: 31 %; HFC-125: 31 %; HFC-134a: 30 %; HFC-152 a: 3 %; HFC-227ea:
5%
HFC-125: 26 %; HFC-134a: 21 %; HFC-32: 26 %; HFC-1234yf: 20 %; HFC1234ze: 7 %
HFC-125: 24,7 %; HFC-134a: 25,7 %; HFC-32: 24,3 %; HFC-1234yf: 25,3 %
HFC-134a: 42 %; HFC-1234ze: 58 %
HFC-125: 59 %; HFC-32: 11 %; HFC-1234yf: 30 %
HFC-227ea: 5 %; HFC-134a: 53,8 %; HFC-32: 20 %; R-600: 0,6 %; R-601 a:
0,6 %
HFC-32: 35 %; HFC-1234yf: 65 %
HFC-32: 68,9 %; HFC-1234yf: 31,1 %
HFC-125: 50 %; HFC-143 a: 50 %
HFC-23: 39 %; PFC-116: 61 %
HFC-23: 46 %; PFC-116: 54 %

R-438A
R-442A
R-448A
R-449A
R-450A
R-452A
R-453A
R-454A
R-454B
R-507A
R-508A
R-508B

*

ПГЗ*
3922
2107
1774
1825
1495
2088
2053
2346
3027
3143
2526
01
2729
2280
2440
1505
1508
2138
3607
3245
1805
2265
1888
1387
1397
605
2140
1765
239
466
3985
13 214
13 396

Посочените тук стойности на ПГЗ са закръглени. Онлайн системата изчислява ПГЗ
според съдържанието на всеки отделен съставен елемент съгласно ПГЗ и метода в
съответствие с приложения I, II и IV от Регламент 517/2014 относно ФПГ.
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10. Образци на декларацията за съответствие и изявлението
относно степента на точност
10.1.

Декларация за съответствие на вносителя

Декларацията за съответствие по член 14 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за ФПГ е взета
от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879, който е актът за
изпълнение, определящ подробните условия, свързани с декларацията за съответствие и
проверката от независимия одитор, посочени в член 14 от Регламента за ФПГ.
Пълният текст на образеца може да бъде намерен на следващата страница (стр.
41).
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Декларация за съответствие по член 14 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на
(1)
Европейския парламент и на Съвета
Ние

[наименование на дружеството:] ........................................................................ ,
[идентификационен номер за целите на ДДС:] .................................................... ,
[за вносителите на оборудване впишете също и идентификатора на регистрацията в
Портала за флуорсъдържащи газове:] ................................................................. ,

декларираме на своя собствена отговорност, че като пускаме на пазара предварително
заредено оборудване, което внасяме или произвеждаме в ЕС, съдържащите се в това
оборудване флуоровъглеводороди са отчетени в квотната система по глава IV от
Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета(1), както следва:
[отбележете съответния вариант(варианти); обхващането в квотната система се постига с
един или няколко от посочените по-долу варианти]

 А. притежаваме

разрешение(я), издадено(и) в съответствие с член 18, параграф 2 от

Регламент (ЕС) № 517/2014 и регистрирано(и) в регистъра по член 17 от посочения
регламент към момента на допускането за свободно обращение, да използваме
квотата на производител или вносител на флуоровъглеводороди в съответствие с
член 15 от Регламент (ЕС) № 517/2014, което(ито) обхваща(т) съдържащото се в
оборудването количество флуоровъглеводороди.

 Б. [отнася

се само за вносители на оборудване] съдържащите се в оборудването

флуоровъглеводороди са били пуснати на пазара в ЕС и после са били изнесени и
заредени
в
оборудването
извън
ЕС,
като
предприятието,
пуснало
флуоровъглеводородите на пазара, е направило декларация, заявявайки, че
количеството флуоровъглеводороди е било или ще бъде докладвано като пуснато
на пазара в ЕС и то не е било и няма да бъде докладвано като директна доставка за
износ по смисъла на член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 517/2014,
в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и раздел 5C от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията(2).



В. [отнася се само за оборудване, произведено в ЕС] заредените в оборудването
флуоровъглеводороди са били пуснати на пазара от производител или вносител на
флуоровъглеводороди в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

[име и длъжност на законния представител] ................................................................ ,

[подпис на законния представител] ............................................................................. ,

[дата] ........................................................................................................................ .

___________
___________
(1)

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 на Съвета
(ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195).
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(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за определяне
на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 318,
5.11.2014 г., стр. 5).

10.2.

Проверка и подаване на документите за проверка

В член 3, параграф 2 от регламента за изпълнение се посочва, че одиторът прави
изявление относно степента на точност:
След извършването на проверката независимият одитор издава документ за
проверката, съдържащ неговите констатации... [в който е включено] изявление
относно степента на точност на съответната документация и на декларациите.
Образец на изявлението относно степента на точност започва на следващата страница
(стр. 43).
В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879:
Вносителят на оборудването подава ежегодно до 31 март документа за предходната
година за проверката по член 3, параграф 2 от посочения регламент, като използва
инструмента за докладване по член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014
на Комисията и посочва в инструмента констатациите на одитора относно степента на
точност на съответната документация и на декларациите.
Информацията, която се изисква в онлайн инструмента, относно степента на точност на
съответната документация и на декларациите, е структурирана по същия начин като част
(2), „Същност на проверката“, на образеца на изявлението относно степента на точност
по-долу.
Документацията, придружаваща декларацията за съответствие на вносителите на
оборудване за всяко оборудване, обхванато от митническа декларация за допускане за
свободно обращение, е както следва21:
– списък, в който е идентифицирано оборудването, допуснато за свободно обращение, и
съдържащ следната информация:
i) информацията за модела,
ii) брой на устройствата от всеки модел,
iii) вида флуоровъглеводороди, съдържащи се във всеки модел,
iv) количеството флуоровъглеводороди във всяко устройство, закръглено до грам;
и
v) общото количество флуоровъглеводороди, изразено в килограми и в тонове
CO2 еквивалент.
– митническата декларация, отнасяща се за допускането на оборудването за свободно
обращение в ЕС.
– само в случаите, при които съдържащите се в оборудването флуоровъглеводороди са
били пуснати на пазара в ЕС, а после са били изнесени и заредени в оборудването извън
ЕС:
i) известие за доставка или фактура,
ii) декларация на предприятието, пуснало флуоровъглеводородите на пазара, в
която да е заявено, че количеството флуоровъглеводороди е било или ще бъде
докладвано като пуснато на пазара в ЕС количество и не е и няма да бъде
докладвано като директна доставка за износ22
Производителите, които зареждат своето оборудване с флуоровъглеводороди в ЕС,
трябва да представят следните документи:

21

Трябва да се отбележи, че документацията, която трябва да се съхранява във връзка с оборудване, заредено с
флуоровъглеводороди в ЕС, е малко по-различна; вж. член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/879.
22
Вж. член 15, параграф 2, буква в) и член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, както и раздел 5C от приложението
към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията (1).
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– списък, в който е идентифицирано оборудването, както и видът и общото количество в
килограми на всеки вид флуоровъглеводород, съдържащ се в оборудването; не се
изисква, ако има доказателство, че съдържащите се в оборудването
флуоровъглеводороди са били пуснати на пазара преди да бъдат заредени в
оборудването, т.е. чрез придобиването им от друго дружество.
– известие за доставка или фактура, ако съответните флуоровъглеводороди, които порано са били пуснати на пазара, са доставени от друго дружество.
– съответната митническа декларация, ако флуоровъглеводородите са били внесени и
пуснати за свободно обращение от производителя, преди да бъдат заредени в
оборудването.
– доказателство, че когато оборудването е пуснато на пазара, са спазени съответните
митнически процедури за флуоровъглеводороди, които са внесени и не са пуснати в
свободно обращение от производителя, преди да бъдат заредени в оборудването.
– списък, който показва количествата флуоровъглеводороди, съдържащи се в
оборудването, за флуоровъглеводороди, произведени от самия производител.
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Изявление относно степента на точност на съответната документация и на
23
декларациите

и
Указание за констатациите на одитора относно нивото на точност в инструмента
24
за докладване

(1)
Идентификация
съответния доклад

на

предприятието,

Проверената(ите) декларация(и) за съответствие
посочения по-долу вносител25 на оборудване:

е(са)

годината

и

изготвена(и)

от

Наименование на дружеството: ____________________________________
Идентификатор
на
регистрацията
флуоровъглеводородите26: __ __ __ __

в

регистъра

за

За предприятия, установени на територията на ЕС:
ДДС номер: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
За предприятия, установени извън територията на ЕС:
Държава на установяване: ________________________________________
Наименование
на
упълномощения
изключителен
представител,
установен на територията на ЕС, за целите на съответствието с
изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014: _______________________
ДДС
номер
на
изключителния
представител:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Проверената(ите) декларация(и) за съответствие се отнася(т) за следната
календарна година:
Година: _ _ _ _ [гггг]
Вносителят на оборудването е подал доклад по член 19 от Регламент (ЕС)
№ 517/2014, обхващащ раздели 11, 12, и 13 от приложението към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията за посочената по-горе календарна
година:

 Да:
– при положителен отговор, посочете доклада по член 19 от Регламент
(ЕС) № 517/2014, за който се отнася проверката, извършена в
съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/879
23

в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879
в съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879
25
В случай че предприятието е едновременно производител на оборудване по смисъла на
член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията и вносител
по смисъла на член 2, параграф 2 от същия регламент, настоящото изявление се отнася
само за дейността на предприятието и задълженията му като вносител.
26
Както се посочва в член 17 от Регламент (ЕО) № 517/2014, създаден на
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
24
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(URL на доклада27 в хранилището за стопански данни на ЕАОС, дата и час
на подаване):
URL:
https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ _ _ /_ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ /
Докладвано: _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ : _ _ [дд/мм/гггг чч:мм]

 Не
(2) Същност на проверката
Независимият одитор, посочен в член 14, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС)
№ 517/2014 за ФПГ, проверява следната информация за вносителя на оборудването:
Изявление относно степента на точност (в съответствие с член 3, параграф 2 и член 3,
параграф 1, букви а), б), в) и г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879):
а) Информацията, съдържаща се в декларацията(ите) за съответствие и свързаните с
нея(тях) документи, е в съответствие с доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014
за ФПГ28,29:
 Да
 Не
б) Информацията, съдържаща се в декларацията(ите) за съответствие и свързаните с
нея(тях) документи30, е точна и пълна въз основа на документацията на предприятието
за съответните трансакции, с разумна степен на сигурност:
 Да
 Не
в) Към 31 декември на посочената по-горе календарна година в регистъра за
31

флуоровъглеводородите

е имало в наличност достатъчно разрешения за всички

случаи, при които в декларацията(ите) за съответствие е бил избран вариант А

32

:

 Да
 Не
 За посочената година вариант А не е бил използван в нито една от декларациите
за съответствие

27

Счита се, че докладът е съдържащият се в плика файл във формат XML (а не
евентуални файлове в PDF формат, които също могат да се намират в плика).
28

и раздели 11, 12 и 12 на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията.
29
В случаите, когато не е подаден доклад по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, обхващащ
раздели 11, 12, и 12 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на
Комисията, или когато предприятието е представило празен доклад, в който се посочва, че
дружеството не е длъжно да представи доклад:
 Целесъобразно е да се избере отговор „да“, когато съгласно декларациите за съответствие и
свързаните с тях документи общото количество флуоровъглеводороди, пуснато на пазара през
въпросната календарна година във внесено предварително заредено ХКТ оборудване, е по-малко
от 500 тона еквивалент на CO2.
 Целесъобразно е да се избере отговор „не“, когато съгласно декларациите за съответствие и
свързаните с тях документи общото количество флуоровъглеводороди, пуснато на пазара през
въпросната календарна година във внесено предварително заредено ХТК оборудване, е 500 тона
CO2 еквивалент или повече.
30
Свързаните документи са посочени в член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879
на Комисията и включват например митнически документи.
31
Както се посочва в член 17 от Регламент (ЕО) № 517/2014.
32
В съответствие с приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията.
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г) Предприятието, пуснало флуоровъглеводороди на пазара в съответствие с член 2,
параграф 2, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879, е представило
декларация за всички случаи, когато в декларацията(ите) за съответствие, обхващаща(и)
съответните количества, е избран вариант Б32:
 Да
 Не
 За посочената година вариант Б не е бил използван в нито една от декларациите
за съответствие
Само за дружества под прага от 500 тона еквивалент на CO2 съгласно задължението за
докладване в съответствие с
член 19 от Регламента за ФПГ:
моля, въведете количеството разрешения за квоти (в тонове еквивалент на СО2,
закръглено до най-близкото цяло число тонове), потвърдено в доклада на независимия
одитор, и изисквано да обхване флуоровъглеводородите, които сте пуснали на пазара,
съдържащи се във внесено хладилно, климатично или термопомпено оборудване за
посочената година: t CO2 eq.
.

11. Допълнителна информация
Национални звена за контакт за флуорсъдържащи газове:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf

Европейска комисия, интернет страница „Флуорсъдържащи парникови газове“.
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
Настоящият документ: „Насоки: Imports of pre-charged equipment' and other guidelines are
available from the European Commission F-gases webpage under: Документация.
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Приложение I Образец на доклада за проверка

Елементи, които трябва да се включват в доклада за проверка на Обяснение
независимия одитор съгласно член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
I)

Обобщение на задълженията за докладване и проверка

Декларация за
съответствие

Задължение
докладване

за

Задължения
проверка

за

Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове,
член 14, параграф 2:
„При пускане на пазара на предварително заредено оборудване, както
е посочено в параграф 1, производителите и вносителите на
оборудването гарантират, че спазването на параграф 1 е изцяло
документирано, като за целта изготвят декларация за съответствие.
(…)
Производителите и вносителите на оборудването по параграф 1
съхраняват документацията и декларацията за съответствие наймалко пет години след пускането на пазара на оборудването.“
Член 14, параграф 1:
„От 1 януари 2017 г. хладилното и климатичното оборудване и
оборудването с топлинна помпа (термопомпа), заредено с
флуоровъглеводороди, не се пуска на пазара, освен ако
флуоровъглеводородите, с които е заредено оборудването, са
отчетени в системата за квоти, посочена в глава IV.“
Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове,
член 19, параграф 4:
До 31 март 2015 г. и всяка година след това всяко предприятие, което
през предходната календарна година е пуснало на пазара
флуорсъдържащи парникови газове и газове, посочени в приложение
II, в размер на 500 тона еквивалент на CO2 или повече, докладва на
Комисията данните, посочени в приложение VII, за всяко едно от тези
вещества за съответната календарна година.
Член 14, параграф 2:
(…)

В доклада си одиторът трябва да обобщи
съответните задължения за докладване и
проверка

Позоваването на системата за квоти в член 14,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014
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(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
„От 1 януари 2018 г., когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в
дадено оборудване, не са пускани на пазара преди зареждането на
оборудването, вносителите на това оборудване гарантират, че до 31
март всяка година точността на документацията и декларацията за
съответствие за предходната календарна година се проверяват от
независим одитор.
(…)
Докладване
проверката

II)

относно

Данни за предприятието

Член 19, параграф 5:
„Всеки вносител, който пуска на пазара предварително заредено
оборудване, представя на Комисията документ за проверка, издаден
съгласно член 14, параграф 2, когато съдържащите се в това
оборудване флуоровъглеводороди не са пускани на пазара преди
зареждането му.“

предполага, че прагът от 100 тона еквивалент
на СО2 флуоровъглеводороди годишно се прилага
и за предварително зареденото оборудване. С
член 14 се предвиждаше да се гарантира, че
съдържащите
се
в
оборудване
флуоровъглеводороди ще бъдат предмет на
същия режим като флуоровъглеводородите в
насипно състояние, а не да се налагат по-строги
правила.
Предприятията
изпращат
доклада
от
проверката до 31 март в подколекцията
„изпратени документи за проверката (вносители
на оборудване)“ в папката за докладване на
флуорсъдържащи газове на предприятието в
хранилището за стопански данни на ЕАОС,
(https://bdr.eionet.europa.eu/)
Одиторът
следва
ясно
да
посочи
предприятието, чийто доклад е бил проверен.

Наименование
на
организацията
Адрес на организацията
Идентификационен
номер за целите на ДДС
Изключителен
представител в ЕС
Адрес
на
изключителния
представител
Контакт
(Име, фамилия)

Определянето на изключителния представител е
от значение в случай, че докладващото
предприятие се намира извън ЕС

За докладващи предприятия, разположени в ЕС,
това е лицето (ата) за контакт на
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(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
Ел. поща за връзка

предприятието. За докладващи предприятия,
разположени извън ЕС, това е лицето (ата) за
контакт на изключителния представител
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III)

Данни за доклада за ФПГ

Година на транзакцията

Изключително важно е да се определи ясно
предметът на доклада за проверка на
предприятието, тъй като предприятията
могат да представят няколко версии на
доклада в хранилището за стопански данни
За година на трназакцията се смята годината, в
която ФПГ е произведен или внесен.

Интернет
адрес
на
представения доклад в
хранилището
за
стопански данни
Дата и час на подаване
в
хранилището
за
стопански данни
Дейности

 Производител в ЕС на:
 ФПГ (Приложение I, Раздел 1)
 други флуорсъдържащи газове от приложение I или
приложение II към Регламент No 517/2014
 Вносител (газове в насипно състояние) от:
 ФПГ (Приложение I, Раздел 1) или смеси (включително
предварително смесени полиоли), съдържащо ФПГ
 други флуорсъдържащи газове от приложение I или
приложение II към Регламент No 517/2014
 Износители на газове в насипно състояние
 Потребител на изходни суровини от ЕС
 Дружество за унищожаване в ЕС
 Вносител на продукти или оборудване, съдържащи ФПГ от
приложения I или II:
 Вносител на хладилно и климатично или термопомпено
оборудване,
предварително
заредено
с
флуоровъглеводороди
или
смеси,
съдържащи
флуоровъглеводороди

В проверения доклад да се посочат избрани
дейности
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 Вносител на други продукти или оборудване, съдържащо
флуорсъдържащи газове от приложение I или приложение
II към Регламент No 517/2014
 Предприятие, което е дало разрешение да на друго предприятие
да използва неговата квота за флуоровъглеводороди:
 Предприятие, което е получило своята квота
единствено на основание на декларация по член 16,
параграф 2 (резерв за нови участници) (И е дало
разрешение
за
използването
на
квота
за
флуоровъглеводороди)
 Предприятие, което няма задължение за докладване (празен
доклад)
Заобикалящи условия

IV)

Изменения
спрямо
предходни години

Обобщение на процеса на проверка

V)

Подход за проверка
 Оценка на риска:



Стратегия за
формиране на
извадки
Брой дни, в които е
осъществявана

Одиторът следва да обобщи (измененията в)
съответната
оперативна
рамка
на
предприятието
Следва да се обобщават изменения в дейностите
на предприятието, допълнителни изисквания от
страна на държавните органи, нови газове, и т.н.
За допълнителни насоки относно самия процес на
проверка, моля направете справка в документа
„Проверка от одитори“, който може да бъде
намерен
на
интернет
адрес
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/fgas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf.
Да се опише подробно подхода за проверка
(висок, умерен, нисък)
(Цялостна проверка на данните, избор на случаен
принцип)
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(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
проверката
Подробности
за
проверката на място
 Дата(и)
на
посещението(та):




Предприятие, посетено при проверката

Наименование
на
флуорсъдържащия
газ,
(водещ(и))
одитор(и)
/
технически
експерти,
посещение(я)
на
място
в
предприятието:
Обосновка на отказа
от посещение на
място в
предприятието

60

Ръководство за вносители на оборудване

Елементи, които трябва да се включват в доклада за проверка на Обяснение
независимия одитор съгласно член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
Резултати от проверката.

VI)

Обща оценка


Точност /
несигурност



Пълнота



Съгласуваност с
предходния доклад

Общите твърдения трябва да се изказват поспециално с оглед на посочените по-долу
категории
Точни и изчерпателни ли са всички изисквани
данни
Приложен
ли
е
принципът
на
консервативност? Разполага ли одиторът с
доказателства, че HFC, които се съдържат в
оборудването, посочено в раздел 12 (съгласно
освобождаването от разрешение, посочено във
вариант „Б“ в
декларацията за съответствие), са били
действително са били отчетени в системата на
ЕС за квоти, преди износ в насипно състояние и
повторен внос, заредени в оборудването?
Уверил
ли
се
е
одиторът,
дали
продуктът/оборудването, посочени в раздел 11P
(„Други продукти и оборудване“) не би следвало да
се декларират като хладилно, климатично или
термопомпено оборудване в раздел 11A — 11F?
Декларирани ли са всички флуорсъдържащи
газове, обхванати от настоящия регламент?
Попълнени ли са всички съответни раздели на
доклада за флуорсъдържащите газове ?
Одиторите по-специално следва да проверяват
дали запасите на 1-ви януари съответстват на
запасите на 31-ви декември, декларирани през
предходната година (прилага се само в случай, че
предприятието докладва и за запаси в насипно
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Вътрешна
съгласуваност



Прозрачност



Система за
управление и
контрол на данните

състояние по раздел 4 или за запаси по раздел 8,
чието унищожаване се очаква).
Има ли противоречия между данните, въведени в
различни раздели на доклада?

 • Управлението на данните обхваща всички аспекти на
състоянието на съвременна система за управление на
качеството (СУК), включително обучението на основния
персонал, документираните процедура за събиране на данни и
контрол, архивирането на данни и вътрешна проверка.


Да се опишете дали има ясни и прозрачни одитни
пътеки
Одиторите следва да направят оценка на
системата за управление и контрол на данните,
прилагана от предприятието

Управлението на данните очертава някои аспекти на
СУК, включително обучението, документираните
процедури и контрола, архивирането на данните и
вътрешната проверка.

 Управлението на данните не следва документирана СУК.
Проверена
необходимост
от
разрешения за квоти за
HFC,
пуснати
от
предприятието
във
внесено
хладилно,
климатично
и
термопомпено
оборудване,
през
съответната календарна
година
[в
тонове
еквивалент на СО2,

В раздел 13D одиторите следва да посочат
проверената необходимост от разрешения за
квоти, която следва да се докладва.

62

Ръководство за вносители на оборудване

Елементи, които трябва да се включват в доклада за проверка на Обяснение
независимия одитор съгласно член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
изчислени
съответствие
Регламент
(ЕС)
517/2014]

в
с
№
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Основни заключения на одитора



Становище от
проверката

Основни заключения от проверката, които
трябва да се докладват от предприятията при
подаване
на
доклада
от
проверката
в
хранилището за стопански данни

Извършихме проверка, за да определим дали докладът за
флуорсъдържащите газове е достатъчно надежден и не съдържа
съществени неточности.
Одитно решение: Извършихме одит на докладването на
флуорсъдържащите газове, както е посочено по-горе. Въз основа на
нашето проучване ...
 потвърждаваме с разумно ниво на увереност, че докладването на
флуорсъдържащите газове е задоволително и точно
 констатирахме с разумно ниво на увереност, че докладването на
флуорсъдържащите газове – със следните забележки – е
задоволително и точно
(Да се посочат забележките)
 Не може да се твърди с достатъчна сигурност, че
докладването на флуорсъдържащите газове
съществени неточности.



Информацията,
съдържаща се в
декларацията(ите)
за съответствие и
свързаните с
нея(тях) документи,
е в съответствие с

 Да
 Не

не

съдържа

В случаите, когато не е подаден доклад по
член 19
от
Регламент
(ЕС)
№ 517/2014,
обхващащ раздели 11, 12, и 12 от приложението
към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014
на Комисията, или когато предприятието е
представило празен доклад, в който се посочва,
че дружеството не е длъжно да представи
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доклада по член 19
от Регламент (ЕС)
№ 517/2014 за ФПГ



Информацията,
съдържаща се в
декларацията(ите)
за съответствие и
свързаните с
нея(тях) документи,
е точна и пълна въз
основа на
документацията на
предприятието за
съответните
трансакции, с
разумна степен на

 Да
 Не

доклад:
 Целесъобразно е да се избере отговор
„да“, когато съгласно декларациите за
съответствие и свързаните с тях
документи
общото
количество
флуоровъглеводороди, пуснато на пазара
през въпросната календарна година във
внесено предварително заредено ХКТ
оборудване, е по-малко от 500 тона
еквивалент на CO2.
 Целесъобразно е да се избере отговор
„не“, когато съгласно декларациите за
съответствие и свързаните с тях
документи
общото
количество
флуоровъглеводороди, пуснато на пазара
през въпросната календарна година във
внесено предварително заредено ХТК
оборудване, е 500 тона CO2 еквивалент
или повече.
Свързаните документи са посочени в член 2,
параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/879 и включват например митнически
документи.
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сигурност:





Към 31 декември на
посочената по-горе
календарна година в
регистъра за
флуоровъглеводород
ите е имало в
наличност
достатъчно
разрешения за всички
случаи, при които в
декларацията(ите)
за съответствие е
бил избран вариант
А:
Предприятието,
пуснало
флуоровъглеводород
и на пазара в
съответствие с
член 2, параграф 2,
буква г) от
Регламент за
изпълнение (ЕС)
2016/879 на
Комисията, е
представило
декларация за всички
случаи, когато в

 Да.
 Не
 За посочената година вариант А не е бил използван в нито една
от декларациите за съответствие

Регистърът за флуоровъглеводороди е посочен в
член 17 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Той е
част от портала за флуорсъдържащите газове и
системата за лицензиране на адрес в интернет
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/.
Вариант „А“ в съответствие с приложението
към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на
Комисията.

 Да.
 Не
 За посочената година вариант „Б“ не е бил използван в нито
една от декларациите за съответствие

Вариант „Б“ в съответствие с приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на
Комисията.
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декларацията(ите)
за съответствие,
обхващаща(и)
съответните
количества, е избран
вариант „Б“:
Брой на разрешенията
за квоти, необходими,
за
да
се
обхванат
пуснатите на пазара
флуоровъглеводороди,
съдържащи
се
във
внесено
хладилно,
климатично
или
термопомпено
оборудване
за
посочената година
Препоръки на одитора
за подобряване

[ t CO2 eq]

Само за дружества под прага от 500 тона
еквивалент на CO2 съгласно задължението за
докладване в съответствие с член 19 от
Регламента за ФПГ
За дружествата, които са представили доклад по
член 19, броят, посочен тук, следва да бъде
същият като посочения в „Проверената нужда от
разрешения за квоти“, посочена по-горе.
Количества СО2, закръглени до най-близкото
цяло число тонове CO2 еквивалент.
Ако трябва да се направи препоръка, тя трябва
да се представи по начин, който прави възможно
разбирането
ѝ
от
лица,
запознати
с
изпълнението на регламента, но без конкретни
познания за процедурите на предприятието
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Елементи, които трябва да се включват в доклада за проверка на Обяснение
независимия одитор съгласно член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
VII)

Информация за одитора и акредитация

Водещ одитор
Да се посочи независим проверител в рамките на
акредитиран орган за проверка

Независим проверител
Адрес за контакти
Дата на договора за
проверка
Печат и подписи, дата

Одиторът / органът за
проверка е:

Сертификат
акредитация

за

Подписи на
проверител

водещия

одитор

и

независимия

 акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО; или
 акредитиран за проверяване на финансови отчети в
съответствие със законодателството на съответната
държава членка.
№ и дата на издаване
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