
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/456 

z dnia 12 marca 2021 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1604 w odniesieniu do określenia wartości odniesienia 
dla niektórych importerów i producentów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1155) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim są autentyczne) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1604 (2) określono wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla każdego importera lub producenta, który zgodnie z prawem wprowadził do 
obrotu wodorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., jak zgłoszono 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014. 

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1992 (3) zmieniono rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1191/2014 (4), aby umożliwić oddzielenie danych sprawozdawczych w odniesieniu do ilości wodorofluorowęg
lowodorów wprowadzanych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i w Unii składającej się z 27 państw członkow
skich, począwszy od roku kalendarzowego 2018. 

(3) Importerzy i producenci mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie przedłożyli Komisji dodatkowe zweryfiko
wane dane uzupełniające sprawozdania złożone już na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 za lata 
2015–2017. Dane te rozróżniają wodorofluorowęglowodory wprowadzane do obrotu w Zjednoczonym Królestwie 
i w Unii składającej się z 27 państw członkowskich. 

(1) Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1604 z dnia 23 października 2020 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 sty
cznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził wodorofluoro
węglowodory do obrotu w Unii od dnia 1 stycznia 2015 r., jak zgłoszono zgodnie z tym rozporządzeniem (Dz.U. L 364 z 3.11.2020, 
s. 1).

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1992 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1191/2014 w odniesieniu do przekazywania danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w odniesieniu 
do wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz w Unii składającej się z 27 państw 
członkowskich (Dz.U. L 320 z 17.12.2018, s. 25).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania spra
wozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych (Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 5).
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(4) W celu określenia wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku 
gdy importerzy i producenci zgłosili, że wprowadzili wodorofluorowęglowodory do obrotu fizycznie (tj. nie w for
mie upoważnień) zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii składającej się z 27 państw członkowskich, 
w decyzji wykonawczej (UE) 2020/1604 uwzględniono ilości wprowadzone do obrotu w Unii składającej się z 27 
państw członkowskich. 

(5) Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w przypadku gdy importerzy lub producenci upoważ
niają inne podmioty do wykorzystania ich kontyngentów, odpowiednie ilości wodorofluorowęglowodorów uznaje 
się za wprowadzone do obrotu przez te przedsiębiorstwa w momencie udzielenia upoważnienia. Nie istnieją przeka
zane dostępne dane umożliwiające podział upoważnień do wykorzystania kontyngentów na ilości wodorofluoro
węglowodorów wprowadzonych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i w Unii składającej się z 27 państw człon
kowskich. Ponadto importerzy lub producenci nie są w stanie określić, na jakich rynkach ich kontyngenty objęte 
upoważnieniem zostały lub zostaną wykorzystane przez przedsiębiorstwo będące odbiorcą. 

(6) Jednocześnie, w przypadku gdy importerzy lub producenci zgłosili fizyczne wprowadzenie do obrotu zarówno 
w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii składającej się z 27 państw członkowskich, decyzja wykonawcza (UE) 
2020/1604 stanowi, że identyczne oddzielenie rynku ma również zastosowanie do całkowitej liczby upoważnień 
do wykorzystania kontyngentów wydanych przez tych importerów i producentów. W tym zakresie w decyzji wyko
nawczej uznano, że jedynie część tych upoważnień została wprowadzona do obrotu w Unii składającej się z 27 pań
stw członkowskich. 

(7) Nie ma bezpośredniego związku między oddzieleniem rynku w odniesieniu do ilości wodorofluorowęglowodorów 
fizycznie wprowadzonych do obrotu a oddzieleniem rynku w odniesieniu do upoważnień na wykorzystanie kontyn
gentów. W związku z tym całkowitą liczbę upoważnień do wykorzystania kontyngentów wydanych przez importe
rów lub producentów, którzy dla tego samego roku w odniesieniu do któregokolwiek z lat 2015–2019 zgłosili, że 
wprowadzili wodorofluorowęglowodory do obrotu zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii składającej 
się z 27 państw członkowskich, należy uznać za wprowadzoną do obrotu w Unii składającej się z 27 państw człon
kowskich. 

(8) W związku z tym należy ponownie obliczyć wartości odniesienia dla przedmiotowych importerów i producentów 
na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. To ponowne obliczenie dotyczy jedynie ośmiu 
przedsiębiorstw, które zostaną powiadomione oddzielnie o odpowiedniej wartości odniesienia. Importerzy i produ
cenci, których wartości odniesienia nie są objęte niniejszą decyzją, nie otrzymają indywidualnego powiadomienia 
o ich niezmienionych wartościach odniesienia. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2020/1604 w odniesieniu do wartości odniesienia 
dla ośmiu importerów i producentów. Zmiana dotyczy wyłącznie wierszy odnoszących się do wartości odniesienia 
każdego z tych importerów i producentów, określonych w załączniku do niniejszej decyzji. 

(10) Aby dostosować datę rozpoczęcia stosowania zmian do daty rozpoczęcia stosowania decyzji wykonawczej (UE) 
2020/1604, niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 stycznia 2021 r. 

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 24 rozporządzenia 
(UE) nr 517/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wiersze 200, 397, 608, 957, 969, 1333, 1365 i 1379 w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1604 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:                                                               

Numer identyfikacyjny 
w rejestrze Nazwa przedsiębiorstwa i adres 

1. 14806 Daikin Refrigerants Europe GmbH 

Industriepark Hoechst, D821 

Frankfurt 65926 

Niemcy 

2. 9410 ARKEMA France 

420 rue d’Estienne d’Orves, 

Colombes cedex 92705 

Francja 

3. 9978 RSL Ireland Limited 

48F Robinhood Industrial Estate, 

Clondalkin Dublin 22 

Irlandia 

4. 9461 Honeywell Fluorine Products Europe B.V. 

Stationsplein Zuid-West ,961 

Schiphol-Oost NL-1117 CE 

Niderlandy 

5. 28243 Mexichem Fluor EU B.V. 

Stationsplein, 3 

Zwolle 8011 CW 

Niderlandy 

6. 9401 A-Gas (UK) Ltd 

Banyard Road, Portbury West, 

Bristol BS20 7XH 

Zjednoczone Królestwo 

7. 9475 Mexichem UK Limited 

The Heath Business & Technical Park, 

Runcorn, Cheshire WA7 4QX 

Zjednoczone Królestwo 

8. 9996 Sea-Fire Europe Ltd 

Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road, 

Portsmouth PO2 5FN 

Zjednoczone Królestwo   

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 
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Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2021 r.  

W imieniu Komisji 
Frans TIMMERMANS 

Wiceprzewodniczący wykonawczy     
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ZAŁĄCZNIK 

(Istotne z handlowego punktu widzenia — nieprzeznaczone do publikacji)   
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