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Legislația curentă a UE - F-GAZE
• Regulamentul Nr. (EU)517/2014 a Parlamentului și Consiliului
European din 16 aprilie 2014 cu privire la gasele fluorurate cu efect de
seră care înlocuiește Regulamentul (EC) No 842/2006 – se aplică direct
de către toate țările membre ale UE.
– Atele de Implementare: (regulamente ale Comisiei) – se aplică direct de
către toate țările membre ale UE.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1191/2014 – reporting format (replaced Regulation 1493/2007)
2065/2015 - notification format (replaced Regulation 308/2008)
2066/2015 – certificates  electrical switchgear (replaced Regulation 305/2008)
2067/2015 – certificates  RAC&HP (replaced Regulation 303/2008)
2068/2015 – labeling (replaced Regulation 1494/2007)
304/2008 – certificates  fire protection
306/2008 – certificates  F-gas solvents
307/2008 – MAC attestations
1497/2007 – leakage checking  fire protection systems
1516/2007 – leakage checking  RAC&HP equipment

• Directiva 2006/40/EC a UE din 17 may 2006 cu privire la emisiile din
Sistemele de condiționare a aerului de la unitățile de transport precum
și Directiva 70/156/EEC – trebuie să fie implementate în legislația
țărilor membre.
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Regulamentul (UE)517/2014
• A fost aprobat în Aprilie 2014
• A înlocuit Regulamentul F-gaze 842/2006
• Se aplică începânt cu 1 Ianuarie 2015 (cu unele derogări)
• Conține câteva elemente noi, de ex.:
• Definiții noi și/sau revizuite (F-gaze, întrerupătoare, reparație)
• Potențialul Încălzirii globale (GWP) a F-gaze enumerate în Anexa I au fost
revizuite și... „alte substanțe fluorurate” au fost incluse în Annex II
• Cotele pentru plasarea pe piață a HFC (inclusiv HFC în echipamentul
RAC&HP și în amectecuri de polioli)
• Orar de suprimare eșalonată a HFC

• Noi interdicții pentru plasarea pe piață a produselor și echipamentelor ce
conțin F-gaze (în special în RAC&HP și sectorul spume expandabile)
• Noi interdicții la utilizarea F-gaze, inclusiv interzicerea utilizării/deservirii
echipamentului frigorific cu HFC cu GWP înalt (>2500)
• Obligațiuni privind controlul scurgerilor la refrigeratoare auto și
echipament electric (întrerupătoare)
• Obligațiuni referitor la marcaj și raportare

Definiția gazelor fluorurate cu efect de seră (F-gaze)
• „Gazele fluorurate cu efect de seră” sunt hidrofluorcarburile,
("HFCs"), perfluorocarburile ("PFCs"), hexafluoridul de sulf
("SF6") și alte gaze cu efect de seră care conțin fluor, enumerate
în Anexa I, sau amestecurile acestora
NOTĂ :
 Doar F-gaze cu GWP = 150 pentru amestecuri se permit
 alte amestecuri ce conțin HFC, PFC sau SF6 sunt reglementate
de Regulamernt
 Nu se atribuie la alte gaze cu efect de seră care conțin fluor,
enumerate în Anexa I doar HFC, PFC și SF6 precum și cele din
Anexa II.

„Alte gaze fluorurate ” enumerate în Anexa II

• HFC nesaturate (și HCFC nesaturate)
• Eterii și alcoolii fluorurați

• Compușii perfluorurați (altele decât PFCs)  de ex. NF3

Substanțele menționate în Anexa II  trebuie să fie
doar raportate

Orarul de suprimare a HFC (Annex V)
(Nivelul de bază - 2009-2012, I etapă de reducere – înghețul în
2015, etapa finală de reducere – 89% în 2030)
2015

100 %

2016–17

93 %

2018–20

63 %

2021–23

45 %

2024–26

31 %

2027–29

24 %

2030

21 %

Reducerile cantităților de HFC trebuie să fie exprimate în tone CO2 eq
Tone de CO2 eq a HFC = Cantitate în tone metrice x GWP al HFC

Mechanismul de alocare a cotelor pentru plasarea pe piața
UE a HFC – deasemenea și a amestecurilor de polioli
• Sistemul de cotare se referă doar la producătorii sau importatorii care
plasează pe piață 100 tone sau mai mult/per an de CO2 ech. de HFC (în cazul
HFC-134a acesta va fi egal ca. 70 kg metrice sau mai mult/an)
• Volumele de referință exprimate în CO2 eq sunt determinate pentru
producătorii/importatorii care au plasat pe piață  89% din quota de HFCs
în perioada 2009-2012
• Noii jucători – pot apela doar la 11% din cota permisă
• Cote pot vi alocate producătorilor sau importatorilor care sunt înregistrați în
UE sau au reprezentanți împuterniciți în contextul acestui Regulament.
• Transferul și derogări de la cotă este permis este teoretic permis la selicitarea
Țărilor Membre
• Derogări de la cotă (fără oarecare solicitare) sunt permise pentru:
•
•
•
•
•
•

Distrugere
Re-export direct
Materie primă
MDI (din 1 ianuary 2018)
Industria semiconductoare
Armata (arme, muniții)

Plasarea pe piață a echipamentului RAC&HP
încărcate cu HFC

• Începând cu 1 ianuarie 2017 cantitățile de HFC care se conțin
în asemenea echipamente necesită a fi incluse în sistemul de
cotare
• Declarația de conformitate trebuie să fi prezentată la
puncntele de intrare (vama)
• Dacă cantitatea de HFC înglobată în echipamente nu a fost
plasată pe piața UE înainte de a fi introdusă în echipamente
 importatorii trebuie să se înregistreze și începând cu 1
ianuarie 2018 – Declarația de conformitate va fi verificată de
un auditor independent.

Registru electronic – cine trebuie să fie înregistrat?
• Agenți economici cărora li sau alocat sau transferat
cote
• Agenți economici noi (aceștea trebuie să declare
cantitățile de HFC pe care le doresc să le obțină)
• Consumatorii de HFC pentru scopuri de derogări
de la sistemul de cote
• Importatorii de echpamente RAC&HP cu HFC care
nu au fost plasate pe piață înainte de a fi inglobate
în echipamente.

Reportare on-line – cine trebuie să raporteze?
•

Agenți economici care produc, importă sau exportă 1 tonă metrică sau mai
mult de 100 tone de CO2 eq de F-gaze (și alte substanțe fluorurate per an

– Dacă > de 10 000 tone de CO2 eq/per an, atunci raportul trebuie să fie completat cu
un raport de verificare

•

Agenții economici care distrug 1 tonă metrică sau mai mult, sau >de 1000 tone
de CO2 eq a substanțe fluorurate per an.

•

Agenți economici care utilizează 1000 tone de CO2 eq de F-gaze sau > ca
materie primă per an

•

Agenți economici cape plasează pe piață 500 tone de CO2 eq sau > de F-gaze
(și alte substanțe fluorurate) ce se conțin în produse și echipamente.

Importatorii care plasează pe piață echipament RAC&HP ce
conține HFC, care nu au declarat aceste cantități anterior de a fi
inglobate în echipament trebuie să prezinte și un raport de verificare
(ce confirmă corectitudinea declarației de conformitate și altele ce se
referă la importul acestora)

Cum va fi reglementat circuitul HFC în cadrul
sistemului de cotare?
• Înregistrarea
• Declarația de conformitate
• Rapoarte (documente) de verificare
• Reportarea

• Marcajul

Restricții de plasare pe piață
(Comisia va publica disponibilitatea tehnologiilor alternative pînă la 31
decembrie 2022 – pentru sistemele frigorifice multipack – pînă la 31.12.2020)
Frigidere și congelatoare de uz casnic care conțin HFC cu GWP = 150 sau >

• Registration

1 ianuarie
2015

Frigidere și congelatoare comerciale Care conțin HFC cu GWP = 2500 sau >

1 ianuarie
2020

(sisteme ermetice)
Care conțin HFC cu GWP = 150 sau >

1 ianuarie

2022
Echipament frigorific staționar, care conține, sau funcționarea lor depinde de HFC cu

1 ianuarie

GWP = 2500 sau >

2020

Sisteme frigorifice centralizate multipack pentru sectorul comercial cu capacitatea

1 January

frigorifică de 40kW sau >, care conțin sau funcționarea lor este dependentă de HFC cu

2022

GWP = 150 sau >, cu excepția celor care în circuitul frigorific primar în sistemele

cascad utilizează HFC cu GWP < de 1500.

Restricțiile nu se referă la „ecipamente militare”

Restricții de plasare pe piață
(Comisia va publica disponibilitatea tehnologiilor alternative pînă la 31 decembrie 2022 – pentru
sistemele frigorifice multipack – pînă la 31.12.2020)

Sisteme MAC (iermetice) care conțin HFC cu GWP = 150 sau >

1.01.2020

Sisteme de AC split care conțin < de 3kg de HFC, și cele dependente de acestea cu 1.01.2025
GWP = 750 sau >

Spume expandabile care conțin HFC Polistiren (XPS)

1 ianuarie 2020

cu GWP = 150 sau > cu excepția
celor care sunt necesare pentru

Alte spume

1 ianuarie 202I

securitatea națională.
Aerosoli technici care conțin HFC cu GWP = 150 sau >, cu excepția celor care sunt 1 ianuarie 2018
necesari pentru securitatea națională și aplicații medicale.

NOTĂ: Regulamentul prevede Interdicția de plasare pe piață a containerelor de
unica folosință.

Interdicții noi privind utilizarea F-gaze
• Utilizarea SF6 în industria producerii Mg
–

Dacă se consumă 850 kg/an sau >  interzis

– Dacă < 850 kg/an – se permite până la 1 ianuarie 2018

• Utilizarea F-gaze, a căror GWP = 2500 sau > , necesare pentru
deservirea echipamentelor frigorifice cu încărcătura de 40 tone
CO2 eq. sau >  interzis din 1 ianuarie 2020, dat permis până la 1
ianuarie 2030 pentru:
– Gazele-F regenerate  în echipamentul existent care este corespubnzător
marcat
– Gazele – F reciclate  în echipamentul existent dacă au fost de aici recuperate
 pot fi utilizate doar de acești end-users și de acei agenți economici care au
efectuat asemenea operațiune.

Obligațuini privind recuperarea, montarea,
deservirea, repararea și dezasamblarea produselor
și echipamentelor
•

Obligațiuni de recuperare se extind și la autorefrigeratoare (>3.5 tone) și
trailere  necesită certificare

•

Obligatoriu recuperarea din containere înainte de a fi distruse

•

Cunoștințe și abilități privind recuperarea gazelor -F din orice
echipamente (inclusiv mobile) care nu cad sun incidența obligatorie de
certificare sau atestare  responsabilitatea operatorului echipamentelor

•

Certificare obligatorie pentru instalarea, deservirea, reparația și
dezasamblarea întrerupătoarelor electrice (switchgear equipment)

•

Certificare obligatorie pentru dezasmblarea sistemelor staționare
RAC&HP și echipamentelor antiincendiare.

Definiția - întrerupătoarelor electrice (switchgear
equipment) – Toate > 1 kV )

Noi obligațiuni de evidență a scurgerilor
• Verificarea scurgerilor exprimate în CO2 eq.

– 5 tone sau > (Regulamentul din 2006 prevedea 3 kg sau > )
– 50 tone sau > (Regulamentul din 2006 prevedea 30 kg sau >)
– 500 tone sau > (Regulamentul din 2006 prevedea 300 kg sau >)

• Derogare generală pentru echipamente ermetice care conți mai
puțin de 10 tone de CO2 eq de F-gaze și care sunt corespunzător
sigelate.
• Derogare până la 31 decembrie 2016 pentru echipamentele care
conțin < de 3 kg de F-gaze sau < 6 kg (pentru cele ermetice)
• Verificarea obligatorie a scurgerilor pentru:
- autorefrigeratoare (>3.5 tone) și trailere  certificare obligatorie
– organic rankine cycles (turbine pe aburi)  nu necesită certificare
– Echipament electric (switchgear)  nu necesită certificare

• Operatorii care verifică scurgerile sunt obligați să dețină un registru
timp de 5 ani dacă aceste date nu sunt banca centrală de date a
țărilor membre a UE
Metodologia de verificare a scurgerilor  Regulamentul Comisiei 1497/2007
(protecția antiincendiară) și 1516/2007 (RAC&HP)

Obligații privind detectarea scurgerilor în sisteme
• Începând cu 1 ianuarie 2017 operatorii de
asemenea sisteme care conțin 500 tone de CO2 eq
sau mai mult de F- gaze trebuie să asigure
instalarea sistemelor de detectare a scurgerilor:
– organic rankine cycles (turbine pe aburi)
– Echipament electric (switchgear equipment)

• Asemenea sisteme trebuie să fie verificate odată
în 12 luni (organic rankine cycles) și odată în 6
luni (electrical switchgear)
• Obligațiuni de instalare a sistemelor de detectare
a scurgerilor pentru RAC&HP și sisteme
antiincendiare, dacă conțin peste 500 tone de
CO2 eq

Cerințe de marcaj
• Obligațiunii se extind la:
–
–
–
–
–
–

Toate RAC&HP, protecția antiincendiară, întrerupătoare electrice.
Aerosoli (cu excepția MDIs)
Containere (butelii)
Organic rankine cycles
Echipament electric (switchgear equipment)
Spume și pre-blended polyols

• Dacă utilizarea produsului sau echipamentului are derogări 
utilizarea F-gas trebuie să fie indicat în label (etichetă)
• Gazele – F regenerate și reciclate etichetă trebuie să conțină
informația respectivă (sursa și Nr. lotului)
• Începând cu 1 ianuarie 2017 eticheta trebuie să includă și
informația cantitatea de F-gaze în unități de masă și în CO2 eq

Directiva UE 2006/40

Autoturisme

Directive 2006/40
• Care auto sunt incluse în Directiva UE 2006/40 - MAC ?

Auto enumerate în Anexa II (secțiunea B) a Directivei 70/156/EEC

Categoria M1  Vehicule pentru transport călători dotate cu nu mai mult de 8
locuri în afară de al șoferului
Categoria N1  Vehicule pentru transportarea mărfii cu masa < 3.5 tone

Directiva UE 2006/40
• Termenul de suprimare eșalonată a F-gazelor cu GWP>150 în sistemele
MAC – auto pentru transport de pasageri, minibuses (până la 8 locuri) și
autocamioane (până la 3.5 tone)
– 1 ianuarie 2011 – se atribuie la auto noi produse dotate cu sisteme MAC ce
conțin F-gaze cu GWP > 150

– 1 ianuarie 2017 - nu se mai permite producerea auto cu sisteme MAC ce
conțin F-gaze, precum și deservirea celor cu F-gaze.

• Obligațiuni de recuperare a F-gaze din MAC, precum și înlăturarea
scurgerilor înainte de a fi din nou umplute urmează a fi implementate
în legislația privind F-gaze.
• Rata max. a scurgerilor anuale din  40/60 g/an
• Obligațiuni de a include informație despre MAC - Directive 2007/37/EC

MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE !

