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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2068
zo 17. novembra 2015,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát
označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných
skleníkových plynoch a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 14,
keďže:
(1)

Článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 sa zahrnuli určité požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení,
ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, stanovené
v nariadení Komisie (ES) č. 1494/2007 (2) a doplnili sa požiadavky na označovanie pre peny a fluórované
skleníkové plyny uvedené na trh na špecifické účely.

(2)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné určiť presné znenie informácií, ktoré sa majú uviesť na označeniach
uvedených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 a stanoviť požiadavky na zabezpečenie viditeľnosti
a čitateľnosti takýchto označení s ohľadom na ich grafickú úpravu a umiestnenie.

(3)

Aby sa zabezpečilo, že pri výrobkoch obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktoré podliehajú aj nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), najmä pokiaľ ide o označovanie nádob vrátane nádrží,
sudov a cestných a železničných cisterien, sa použije jednotné označenie, mali by sa informácie o označovaní
stanovené v nariadení (EÚ) č. 517/2014 uvádzať v časti pre doplňujúce informácie.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1494/2007 by sa preto malo zrušiť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 24
nariadenia (EÚ) č. 517/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa stanovuje formát označení, ktoré sa použijú na druhy výrobkov a zariadení uvedených
v článku 12 ods. 1, 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ako aj fluórovaných skleníkových plynov uvedených v článku 12
ods. 6 až 12 uvedeného nariadenia.

Článok 2
Formát označovania
1.
Informácie na označení musia byť na pozadí označenia jasne viditeľné a musia mať takú veľkosť a rozmiestnenie,
aby boli ľahko čitateľné. Ak sa informácie vyžadované týmto nariadením pridajú na označenie, ktoré je už pripevnené
na danom výrobku alebo zariadení, veľkosť písma nesmie byť menšia ako veľkosť najmenšieho písma inej informácie na
danom označení alebo na existujúcich štítkoch s názvom či označeniach s informáciami o iných výrobkoch.
(1) Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované
skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 25).
3
( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,
o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353,
31.12.2008, s. 1).
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2.
Celé označenie aj s obsahom musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo jeho pevné pripevnenie na výrobku alebo
zariadení, ako aj čitateľnosť obsahu pri bežných prevádzkových podmienkach počas celého obdobia, v ktorom výrobok
alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny.
3.
Výrobky a zariadenia uvedené v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 musia niesť označenie, ktoré
obsahuje informácie podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 a zahŕňa text „obsahuje fluórované skleníkové
plyny“.
4.

Hmotnosť fluórovaných skleníkových plynov je vyjadrená v kilogramoch a ekvivalent CO2 je vyjadrený v tonách.

5.
Keď je zariadenie vopred plnené fluórovanými skleníkovými plynmi alebo ak jeho fungovanie závisí od takýchto
plynov, pričom sa takéto plyny môžu pridať mimo výrobného miesta a výsledné celkové množstvo nie je definované
výrobcom, označenie musí obsahovať množstvo plnené na výrobnom mieste alebo množstvo, pre ktoré je zariadenie
určené, a musí na ňom byť miesto pre množstvo pridané mimo výrobného miesta, ako aj pre výsledné celkové
množstvo fluórovaných skleníkových plynov.
6.
Ak sa má výrobok obsahujúci fluórované skleníkové plyny alebo predmiešané polyoly tiež označovať podľa
nariadenia (ES) č. 1272/2008, informácie podľa článku 12 ods. 3, 5 až 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 sa uvádzajú
v časti pre doplňujúce informácie na označení podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
7.
V prípade, že sú fluórované skleníkové plyny určené pre určité použitia podľa článku 12 ods. 6 až 12 nariadenia
(EÚ) č. 517/2014, na označení sa uvádza tento text:
a) „100 % regenerované“ alebo „100 % recyklované“: pre regenerované alebo recyklované fluórované skleníkové plyny
neobsahujúce žiadne pôvodné fluórované skleníkové plyny. Adresa regeneračného alebo recyklačného zariadenia
obsahuje jeho adresu v Únii.
b) „Dovezené len na zneškodnenie“: pre množstvá fluórovaných skleníkových plynov dovezených na účely
zneškodnenia.
c) „Len na priamy vývoz voľne loženého tovaru mimo EÚ“: pre množstvá fluórovaného skleníkového plynu
dodávaného výrobcom alebo dovozcom podniku na priamy vývoz voľne loženého tovaru z Únie.
d) „Len na použitie vo vojenskom zariadení“: pre množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sa používajú vo
vojenskom zariadení.
e) „Len na leptanie/čistenie v odvetví polovodičov“: pre množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sa používajú
na účely leptania a čistenia v odvetví polovodičov.
f) „Len na použitie ako východisková surovina“: pre množstvá fluórovaných skleníkových plynov slúžiace ako
východisková surovina.
g) „Len na výrobu dávkovacích inhalátorov“: pre množstvá fluórovaných skleníkových plynov určené na podávanie
zložiek farmaceutických výrobkov v dávkovacích inhalátoroch.
8.
Chladiace a klimatizačné zariadenia ako aj tepelné čerpadlá, ktoré sú izolované penou vytvorenou pomocou
fluórovaných skleníkových plynov, musia niesť označenie s týmto textom: „Pena vytvorená pomocou fluórovaných
skleníkových plynov“.
9.
Označenia sú umiestnené v súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014, a ak je to možné, vedľa
existujúcich štítkov s názvom alebo na označeniach s informáciami o výrobku alebo zariadení, ktoré obsahuje
fluórované skleníkové plyny.

Článok 3
Zrušenie
Nariadenie (ES) č. 1494/2007 sa zrušuje. Článok 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1494/2007 sa naďalej uplatňuje až
do 1. januára 2017, avšak v záujme dosiahnutia súladu s týmto ustanovením pred 1. januárom 2017 už môžu podniky
uplatňovať článok 12 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
Odkazy na nariadenie (ES) č. 1494/2007 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody
v prílohe.
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Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 17. novembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1494/2007

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 3 a 4

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 8

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 4

—

článok 3 ods. 1

—

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 9

článok 4 ods. 2

—

článok 5

článok 4

