
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1191/2014 VAN DE COMMISSIE 

van 30 oktober 2014 

tot vaststelling van de vorm en indieningswijze van het verslag bedoeld in artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde 

broeikasgassen 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluo
reerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (1), en met name artikel 19, lid 7, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1493/2007 van de Commissie (2) is de vorm vastgelegd van het verslag dat in overeen
stemming met Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3) door producenten, 
importeurs en exporteurs van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen moet worden ingediend. Verordening (EG) 
nr. 842/2006 is intussen ingetrokken bij Verordening (EU) nr. 517/2014. Artikel 19 van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 bevat nieuwe rapportageverplichtingen met betrekking tot de productie, invoer, uitvoer, het gebruik 
als grondstof en de vernietiging van de stoffen van de lijst van de bijlagen I en II bij die verordening. Deze veror
dening moet dan ook Verordening (EG) nr. 1493/2007 vervangen. 

(2)  Om voor uniformiteit en coherentie bij de gegevensverzameling te zorgen en de administratieve lasten te 
beperken, moeten ondernemingen de krachtens artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 vereiste informatie 
indienen via een elektronisch rapportagesysteem, waarin de relevante, door het Europees Milieuagentschap 
verstrekte formulieren voor hun individuele activiteiten zijn opgenomen en dat toegankelijk is via de website van 
de Europese Commissie. 

(3)  Op vrijwillige basis verstrekte gegevens over de hoeveelheden HFK's die worden uitgevoerd in materiaal dat voor 
dit doel in de EU wordt geproduceerd, zijn weliswaar niet relevant voor de berekening van referentiewaarden en 
quota, maar kunnen van nut zijn voor de monitoring van de economische effecten van het verminderen van de 
hoeveelheden HFK's die op de markt worden gebracht. 

(4)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 24, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 517/2014 ingestelde comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De krachtens artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 vereiste verslagen worden langs elektronische weg ingediend, 
met behulp van het rapportagesysteem dat voor dit doel op de website van de Commissie beschikbaar is en in de in de 
bijlage bij deze verordening vastgestelde vorm. 

Artikel 2 

Verordening (EG) nr. 1493/2007 wordt ingetrokken. 
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(1) PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195. 
(2) Verordening (EG) nr. 1493/2007 van de Commissie van 17 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 

van het Europees Parlement en de Raad, van de vorm van het verslag dat door producenten, importeurs en exporteurs van bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen moet worden ingediend (PB L 332 van 18.12.2007, blz. 7). 

(3) Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 
(PB L 161 van 14.6.2006, blz. 1). 



Artikel 3 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2014. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
José Manuel BARROSO  
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BIJLAGE 

ALGEMENE TOELICHTING 

Tenzij anders vermeld in de rapportageonderdelen in deze bijlage, hebben de gerapporteerde gegevens betrekking op de 
activiteiten van de onderneming tijdens het kalenderjaar waarvoor het verslag wordt ingediend. 

De meeteenheden, de betrokken gassen, de mate van gedetailleerdheid en het jaar waarin de activiteiten voor de eerste 
keer moeten worden gerapporteerd, staan in elk rapportageonderdeel afzonderlijk vermeld. 

De algemene vorm van het rapportagesysteem wordt in de volgende rapportageonderdelen beschreven. De nummering 
van de onderdelen hieronder stemt niet overeen met de nummering in Verordening (EU) nr. 517/2014 of het elektroni
sche rapportagesysteem, maar wordt gebruikt in de formules voor de automatische berekening van bepaalde waarden. 

Rapportageonderdelen 

Onderdeel 1: in te vullen door producenten van gassen — artikel 19, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 en punt 1, letters a) en c), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas afzonderlijk 
gerapporteerd, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen. De hoeveelheden van op de markt 
gebrachte mengsels die deze stoffen bevatten, worden gerapporteerd, met vermelding van de als bestanddeel van deze 
mengsels gebruikte hoeveelheden die uit andere bronnen dan eigen productie afkomstig zijn.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

1A Totale hoeveelheid van de productie van ondernemingen in de Unie   

1B —  hoeveelheid van de productie van ondernemingen in de 
Unie, bestaande uit teruggewonnen bijproducten of onge
wenste producten indien die bijproducten of producten 
voorafgaand aan het op de markt brengen binnen de 
ondernemingen zijn vernietigd 

Verslagen van tot vernietiging over
gaande producenten over de totale 
vernietigde hoeveelheden worden 
opgenomen in rapportageonder
deel 8.  

1C —  hoeveelheid van de productie van ondernemingen in de 
Unie, bestaande uit teruggewonnen bijproducten of onge
wenste producten indien die bijproducten of producten 
voor vernietiging zijn overgedragen aan andere onderne
mingen en vooraf niet op de markt waren gebracht. 

De onderneming die tot de vernieti
ging overgaat, wordt geïdentifi
ceerd.  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN   

1D Totale hoeveelheid vernietigde eigen productie die vooraf niet 
op de markt was gebracht 

1D = 1B + 1C 

1E Voor verkoop beschikbare productie 1E = 1A – 1D  

Onderdeel 2: in te vullen door importeurs van gassen — artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 
en punt 2, letter a), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas afzonderlijk 
gerapporteerd, in geval van mengsels die ten minste een van die gassen bevatten, of voor elk gas of mengsel dat 
aanwezig is in ingevoerde vooraf gemengde polyolen, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie deci
malen. 
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Hier wordt alleen invoer in bulk gerapporteerd, inclusief hoeveelheden die naast apparatuur worden vervoerd met het 
oog op het vullen van die apparatuur na de invoer, maar exclusief in apparatuur aanwezige hoeveelheden. De invoer van 
in producten of apparatuur aanwezige gassen wordt in onderdeel 11 gerapporteerd. Alle invoer moet worden gerappor
teerd, met uitzondering van invoer met het oog op doorvoer door het douanegebied van de Unie en invoer uit hoofde 
van andere procedures die de tijdelijke verplaatsing van de goederen binnen het douanegebied van de Unie mogelijk 
maken, op voorwaarde dat de goederen in het laatste geval ten hoogste 45 dagen binnen het douanegebied blijven.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

2A In de Unie ingevoerde hoeveelheid   

Onderdeel 3: in te vullen door exporteurs van gassen — artikel 19, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 en punt 3, letters a) en b), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas afzonderlijk 
gerapporteerd, in geval van mengsels die ten minste een van die gassen bevatten, of voor elk gas of mengsel dat 
aanwezig is in uitgevoerde vooraf gemengde polyolen, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie deci
malen. 

In dit onderdeel wordt alleen de uitvoer van gas in bulk gerapporteerd, inclusief hoeveelheden die naast apparatuur 
worden vervoerd met het oog op het vullen van die apparatuur na de uitvoer. 

Hoeveelheden uit eigen productie of eigen invoer die met het oog op rechtstreekse uitvoer worden geleverd aan andere 
ondernemingen in de Unie, worden in onderdeel 5 gerapporteerd.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

3A Totale uit de Unie uitgevoerde hoeveelheid   

3B Uitgevoerde hoeveelheden uit eigen productie of invoer   

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN   

3C Uitgevoerde hoeveelheid gekocht van andere ondernemingen 
in de Unie 

3C = 3A – 3B  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

3D Voor recycling uitgevoerde hoeveelheid   

3E Voor regeneratie uitgevoerde hoeveelheid   

3F Voor vernietiging uitgevoerde hoeveelheid   

Onderdeel 4: in te vullen door producenten en importeurs van gassen — artikel 19, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. 517/2014 en punt 1, letter d), en punt 2, letters b) en d), van bijlage VII bij Verordening 
(EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas afzonderlijk 
gerapporteerd, in geval van mengsels die ten minste een van die gassen bevatten, of voor elk gas of mengsel dat 
aanwezig is in ingevoerde vooraf gemengde polyolen, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie deci
malen. 
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TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

4 Totaalvoorraden op 1 januari   

4B —  waarvan: voorraden op 1 januari van hoeveelheden uit 
eigen invoer of productie    

4C — waarvan: voorraden op 1 januari van hoeveel
heden uit eigen invoer of productie die vooraf 
niet op de markt zijn gebracht 

In het bijzonder onverkochte, niet 
voor vrij verkeer vrijgegeven eigen 
productie en eigen invoer  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN    

4D — waarvan: voorraden op 1 januari van hoeveel
heden uit eigen invoer of productie die vooraf 
op de markt zijn gebracht 

In het bijzonder voor vrij verkeer 
vrijgegeven eigen invoer 
4D = 4B – 4C  

4E Andere voorraden op 1 januari In het bijzonder uit aankopen 
binnen de Unie 
4E = 4A – 4B  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS  

4F Totaalvoorraden op 31 december   

4G —  waarvan: voorraden op 31 december van hoeveelheden 
uit eigen invoer of productie    

4H —  waarvan: voorraden op 31 december van 
hoeveelheden uit eigen invoer of productie die 
vooraf niet op de markt zijn gebracht 

In het bijzonder onverkochte, niet 
voor vrij verkeer vrijgegeven eigen 
productie en eigen invoer  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN    

4I —  waarvan: voorraden op 31 december van 
hoeveelheden uit eigen invoer of productie die 
vooraf op de markt zijn gebracht 

In het bijzonder voor vrij verkeer 
vrijgegeven eigen invoer 
4I = 4G – 4H  

4J —  waarvan: andere voorraden op 31 december In het bijzonder uit aankopen 
binnen de Unie 
4J = 4F – 4G  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS  

4K Door de onderneming zelf geregenereerde hoeveelheid  

4L Door de onderneming zelf gerecyclede hoeveelheid   

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

4M Totale daadwerkelijk op de markt gebrachte hoeveelheid 4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H  
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Onderdeel 5: hoeveelheden voor vrijgesteld gebruik in de zin van artikel 15, lid 2, in te vullen door produ
centen en importeurs van fluorkoolwaterstoffen — artikel 19, leden 1, 2, 3 en 4, van Verorde
ning (EU) nr. 517/2014 en punt 1, letter b), en punt 2, letter a), van bijlage VII bij Verordening 
(EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elke fluorkoolwaterstof (gassen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemde gassen, mengsels of vooraf gemengde polyolen die ten minste een van die 
gassen bevatten) afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

5A Voor vernietiging in de Unie ingevoerde 
hoeveelheid 

Preciseer welke onderneming(en) tot de vernietiging overgaat 
(overgaan). 
Verslagen van ook zelf tot vernietiging overgaande produ
centen over de vernietigde hoeveelheden worden opgenomen 
in rapportageonderdeel 8. 

5B Hoeveelheid die wordt gebruikt door een 
producent of importeur in grondstoftoepas
singen of die rechtstreeks door een produ
cent of importeur aan ondernemingen 
worden geleverd voor gebruik in grondstof
toepassingen 

Preciseer de grondstoffen gebruikende onderneming(en). 
Verslagen van ook zelf grondstoffen gebruikende producenten 
of importeurs over hun grondstoffengebruik worden opge
nomen in rapportageonderdeel 7. 

5C Hoeveelheid die rechtstreeks aan onderne
mingen wordt geleverd voor uitvoer uit de 
Unie, indien deze vervolgens niet, vooraf
gaand aan de uitvoer, aan een andere partij 
binnen de Unie wordt geleverd 
Op vrijwillige basis: rechtstreeks aan onder
nemingen geleverde hoeveelheden voor de 
vervaardiging van apparatuur in de Unie, 
indien deze apparatuur vervolgens recht
streeks uit de Unie wordt uitgevoerd 

Preciseer de uitvoerende onderneming(en). Verstrek verificatie
documenten. 
Rapporteer alleen bulkfluorkoolwaterstoffen, geen hoeveel
heden die zich in producten of apparatuur bevinden. 
Gegevens over leveringen voor de vervaardiging van appara
tuur die rechtstreeks wordt uitgevoerd, kunnen ter informatie 
worden verstrekt en moeten details bevatten over de uitvoe
rende producent van apparatuur en de uitgevoerde hoeveel
heden. 

5D Rechtstreeks geleverde hoeveelheid voor 
gebruik in militaire apparatuur 

Preciseer de onderneming die de voor gebruik in militaire 
apparatuur bestemde hoeveelheid ontvangt. 

5E Hoeveelheid die rechtstreeks wordt geleverd 
aan een onderneming die deze gebruikt voor 
het etsen van halfgeleidermateriaal of het 
reinigen van kamers voor chemische 
dampafzetting in de sector fabricage van 
halfgeleiders 

Preciseer de ontvangende fabrikant van halfgeleiders. 

5F Hoeveelheid die rechtstreeks wordt geleverd 
aan een onderneming die doseerinhalatoren 
voor de toediening van geneesmiddelen 
vervaardigt 

Preciseer de ontvangende producent van doseerinhalatoren 
voor de toediening van geneesmiddelen.  

Onderdeel 6: toepassingscategorieën van gassen voor de EU-markt, in te vullen door producenten en impor
teurs van gassen — artikel 19, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 1, 
letter a), en punt 2, letter a), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas of voor elk 
mengsel dat ten minste een van die gassen bevat, afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton en met een nauwkeurig
heid tot op drie decimalen. 
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TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

6A Uitvoer Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6A] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die rechtstreeks aan ondernemingen wordt 
geleverd voor uitvoer uit de Unie, indien deze hoeveelheden 
vervolgens niet, voorafgaand aan de uitvoer, aan een andere 
partij binnen de Unie worden geleverd [5C]. 

6B Vernietiging Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6B] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die voor vernietiging in de Unie wordt 
ingevoerd [5A]. 

6C Militaire apparatuur Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6C] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die rechtstreeks wordt geleverd voor 
gebruik in militaire apparatuur [5D]. 

6D Koeling, klimaatregeling en verwarming  

6E Andere warmtegeleidende vloeistoffen  

6F Productie van schuimen  

6G Productie van vooraf gemengde polyolen  

6H Brandbeveiliging  

6I Aerosolen — medische doseerinhalatoren Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6I] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die rechtstreeks wordt geleverd aan een 
onderneming die doseerinhalatoren voor de toediening van 
geneesmiddelen vervaardigt [5F]. 

6J Aerosolen — andere gebruiksdoeleinden  

6K Solventen  

6L Grondstof Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6L] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die wordt gebruikt door een producent in 
grondstoftoepassingen of die rechtstreeks door een producent 
of importeur aan ondernemingen wordt geleverd voor gebruik 
in grondstoftoepassingen [5B]. 

6M Fabricage van halfgeleiders Voor fluorkoolwaterstoffen is de hier gerapporteerde hoeveel
heid [6M] gelijk aan of groter dan de in onderdeel 5 gerappor
teerde hoeveelheid die die rechtstreeks wordt geleverd aan een 
onderneming die deze gebruikt voor het etsen van halfgelei
dermateriaal of het reinigen van kamers voor chemische 
dampafzetting in de sector fabricage van halfgeleiders [5E]. 

6N Fabricage van fotovoltaïek  

6O Fabricage van andere elektronica  

6P Elektrische schakelapparatuur  
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TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

6Q Deeltjesversnellers  

6R Spuitgieten van magnesium  

6S Anesthesie  

6T Andere of onbekende toepassing Andere toepassingen worden door de rapporteur gepreciseerd 
en onbekende toepassingen toegelicht. 

6U Lekkage tijdens opslag, vervoer of overbren
ging  

6V Boekhoudkundige correcties Indien dergelijke hoeveelheden worden gerapporteerd, wordt 
een toelichting verstrekt.  

AUTOMATISCH GEGENEREERDE BEREKE
NINGEN VAN HOEVEELHEDEN  

6W Totale hoeveelheden voor de toepassingsca
tegorieën 

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 
6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U 
+ 6V 
Als de gegevens correct gerapporteerd zijn, komen de totale 
hoeveelheden voor de toepassingscategorieën [6W] overeen 
met de berekende totale aan de EU-markt geleverde hoeveel
heid [6W]. 

6X Totale aan de EU-markt geleverde hoeveel
heid 

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K  

Onderdeel 7: in te vullen door grondstofgebruikers van gassen — artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 en punt 5 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas of voor elk 
mengsel dat ten minste een van die gassen bevat, afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton en met een nauwkeurig
heid tot op drie decimalen. 

Alleen de daadwerkelijk als grondstof gebruikte hoeveelheden worden hier gerapporteerd. 

Indien fluorkoolwaterstoffen (gassen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) 
nr. 517/2014 of mengsels die ten minste een van die gassen bevatten) geproduceerd of ingevoerd zijn door de onderne
ming die ze als grondstof gebruikt, worden de gebruikte hoeveelheden ook in onderdeel 5 gerapporteerd. Indien de 
onderneming deze gassen heeft geproduceerd of ingevoerd en vervolgens voor gebruik als grondstof aan andere onder
nemingen heeft verkocht, worden de geleverde hoeveelheden uitsluitend in rapportageonderdeel 5 gerapporteerd, met 
vermelding van de ondernemingen die de gassen als grondstof gebruiken.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

7A Door de onderneming zelf als grondstof gebruikte hoeveelheid   

Onderdeel 8: in te vullen door ondernemingen die gassen hebben vernietigd — artikel 19, lid 2, van Verorde
ning (EU) nr. 517/2014 en punt 4 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 
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De hoeveelheden worden voor elk in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gefluoreerd broei
kasgas of voor elk mengsel dat ten minste een van die gassen bevat, afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton en met 
een nauwkeurigheid tot op drie decimalen. 

De totale hoeveelheden die door de rapporterende onderneming zelf zijn vernietigd, moeten worden gerapporteerd. 
Ondernemingen die ook producenten zijn, moeten in rapportageonderdeel 1 eveneens rapporteren welke hoeveelheden 
van hun eigen productie zijn vernietigd. 

Ondernemingen die fluorkoolwaterstoffen invoeren (gassen die zijn opgenomen in deel 1 van bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. 517/2014 of mengsels die ten minste een van die gassen bevatten), rapporteren in rapportageonderdeel 5 de 
hoeveelheden van hun invoer die zijn vernietigd. 

Hoeveelheden die voor vernietiging aan andere ondernemingen in de EU zijn verstuurd, worden hier niet gerapporteerd. 
Voor vernietiging buiten de EU uitgevoerde hoeveelheden worden gerapporteerd in 3F.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

8A Hoeveelheid vernietigd door de verslaggevende onderneming middels 
verbranding bij hoge temperaturen  

8B Hoeveelheid vernietigd door de verslaggevende onderneming middels 
thermische desorptie  

8C Hoeveelheid vernietigd door de verslaggevende onderneming middels 
andere technieken 

Preciseer de gebruikte vernietigings
technieken.  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

8D Totale door de onderneming zelf vernietigde hoeveelheid 8D = 8A + 8B + 8C  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS  

8E Voorraden op 1 januari die wachten op vernietiging  

8F Voorraden op 31 december die bestemd zijn voor vernietiging en 
wachten op vernietiging   

Onderdeel 9: in te vullen door producenten of importeurs die een vergunning hebben verleend voor het 
gebruik van een fluorkoolwaterstofquotum door ondernemingen die met fluorkoolwaterstoffen 
gevulde koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur op de markt brengen — artikel 19, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 1, letter e), en punt 2, letter c), van bijlage VII 
bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2015 (uiterlijk op 31 maart 2016). 

De hoeveelheden worden gerapporteerd in ton CO2-equivalent, met een nauwkeurigheid tot op 1 ton CO2-equivalent, 
zonder onderscheid tussen de diverse fluorkoolwaterstoffen. 

Gerapporteerd worden alleen vergunningen die zijn verleend tijdens het kalenderjaar waarvoor het verslag wordt inge
diend.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

9A Hoeveelheden waarvoor een vergunning is verleend voor het gebruik 
van een quotum door producenten of importeurs van voorgevulde 
apparatuur uit hoofde van artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 

Preciseer de onderneming die de 
vergunning ontvangt.  
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Onderdeel 10: in te vullen door ondernemingen die hun quotum uitsluitend op basis van een verklaring over
eenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 517/2014 hebben ontvangen, en die een 
vergunning hebben verleend voor het gebruik van een fluorkoolwaterstofquotum door onder
nemingen die met fluorkoolwaterstoffen gevulde koel-, klimaatregelings- en warmtepompappa
ratuur op de markt brengen overeenkomstig artikel 18, lid 2, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 517/2014 — artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 1, letter e), 
en punt 2, letter c), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2015 (uiterlijk op 31 maart 2016). 

De hoeveelheden worden voor elke fluorkoolwaterstof (in deel I van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 517/2014 
genoemde gassen of mengsels die ten minste een van die gassen bevatten) afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton 
en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen. 

In dit onderdeel worden alle leveringen van fluorkoolwaterstof gerapporteerd die verband houden met de tijdens het 
kalenderjaar waarvoor het verslag wordt ingediend verleende vergunningen, zoals gerapporteerd in onderdeel 9. Deze 
informatie is nodig om na te gaan of artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) nr. 517/2014 wordt nageleefd.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

10A Hoeveelheid gas geleverd aan ondernemingen die een vergunning 
hebben ontvangen voor het op de markt brengen van met fluorkoolwa
terstoffen gevulde koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur. 

Preciseer de ontvangende onderne
ming(en). 
Ondernemingen moeten samen 
met het verslag bijkomend bewijs 
(bv. facturen) indienen voor alle 
fysieke leveringen die hier gerap
porteerd worden.  

Onderdeel 11: in te vullen door ondernemingen die overeenkomstig artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 517/2014 in producten of apparatuur aanwezige gassen op de markt hebben gebracht — 
artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 6 van bijlage VII bij Verordening 
(EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2014 (uiterlijk op 31 maart 2015). 

De in de producten en apparatuur aanwezige hoeveelheden gefluoreerde broeikasgassen die zijn opgenomen in de lijst in 
bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 517/2014, dan wel mengsels die ten minste een van die gassen bevatten, 
worden per categorie gerapporteerd in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen. Tenzij anders 
vermeld, wordt naast de totale hoeveelheid gassen het aantal eenheden per categorie gerapporteerd. 

Producenten van in de Unie vervaardigde producten of apparatuur rapporteren geen producten en apparatuur die vooraf 
in de Unie ingevoerde of geproduceerde gassen bevatten. Indien een producent zelf binnen de Unie gas in bulk produ
ceert met als doel dit gas in de Unie te gebruiken voor de vervaardiging van zijn producten en apparatuur, omvat de 
rapportage van deze producent over productie (onderdeel 1) de relevante hoeveelheden gas. Deze hoeveelheden worden 
bijgevolg evenmin in dit onderdeel gerapporteerd. 

Importeurs van producten of apparatuur die een in de lijst in bijlage I of II bij Verordening (EU) nr. 517/2014 opge
nomen gefluoreerd broeikasgas bevatten, rapporteren alle gas bevattende invoer die door de douane is vrijgegeven voor 
vrij verkeer in de Unie. De invoer van vooraf gemengde polyolen wordt niet in dit onderdeel maar in onderdeel 2 gerap
porteerd. Indien in ingevoerde koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur aanwezige fluorkoolwaterstoffen 
(gassen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 517/2014 of mengsels die ten 
minste een van die gassen bevatten) eerder uit de Unie zijn uitgevoerd en onder de quotumbeperking voor het op de 
markt brengen van fluorkoolwaterstoffen vielen, wordt dat in onderdeel 12 gerapporteerd met als doel te bewijzen dat 
artikel 14 van Verordening (EU) nr. 517/2014 is nageleefd. 

De hieronder opgesomde categorieën van producten en apparatuur omvatten ook onderdelen die voor de categorieën in 
kwestie bestemd zijn. 

De term „rechtstreeks ontwerp” verwijst met name naar lucht-lucht-, water-lucht- en pekel-luchtsystemen; de term 
„onrechtstreeks ontwerp” verwijst met name naar lucht-water-, water-water- en pekel-watersystemen, inclusief hydroni
sche warmtepompen. 
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AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN OPMERKINGEN 

11A  Stationaire apparatuur voor comfortkoeling of -verwarming 11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 
+ 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 
+ 11A8 + 11A9 + 11A10 
+ 11A11 + 11A12 + 11A13 
+ 11A14  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11A1 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: verplaatsbare standalone- of mono
bloctoestellen   

11A2 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: in of aan het plafond bevestigde stan
dalone- of monobloctoestellen   

11A3 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: andere soorten standalone- of mono
bloctoestellen 

Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur.  

11A4 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: single-splittoestellen gevuld met 3 of 
meer kilogram koelmiddel   

11A5 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: single-splittoestellen gevuld met minder 
dan 3 kilogram koelmiddel   

11A6 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp: multi-splittoestellen   

11A7 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: standalone- of monobloctoestellen 
voor privéwoningen   

11A8 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: standalone- of monobloctoestellen 
voor commercieel of industrieel gebruik   

11A9 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: standalone- of monobloctoestellen 
voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11A10 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: splittoestellen voor privéwoningen   

11A11 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: splittoestellen voor commercieel of 
industrieel gebruik   

11A12 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp: splittoestellen voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11A13 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ontwerp: standalone- of 
monobloctoestellen   

11A14 Stationaire apparatuur voor comfortkoeling/-verwarming, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ontwerp: splittoestellen  
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AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11B  Stationaire koelapparatuur 11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 
+ 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 
+ 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 
+ 11B12 + 11B13 + 11B14  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11B1 Stationaire apparatuur voor koeling, rechtstreeks ontwerp: 
standalone- of monobloctoestellen voor privéwoningen   

11B2 Stationaire apparatuur voor koeling, rechtstreeks ontwerp: 
standalone- of monobloctoestellen voor commercieel of 
industrieel gebruik   

11B3 Stationaire apparatuur voor koeling, rechtstreeks ontwerp: 
standalone- of monobloctoestellen voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11B4 Stationaire apparatuur voor koeling, rechtstreeks ontwerp: 
splittoestellen voor commercieel of industrieel gebruik   

11B5 Stationaire apparatuur voor koeling, rechtstreeks ontwerp: 
splittoestellen voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11B6 Stationaire apparatuur voor koeling, onrechtstreeks ontwerp: 
standalone- of monobloctoestellen voor commercieel of 
industrieel gebruik   

11B7 Stationaire apparatuur voor koeling, onrechtstreeks ontwerp: 
standalone- of monobloctoestellen voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11B8 Stationaire apparatuur voor koeling, onrechtstreeks ontwerp: 
splittoestellen voor commercieel of industrieel gebruik   

11B9 Stationaire apparatuur voor koeling, onrechtstreeks ontwerp: 
splittoestellen voor ander gebruik 

Preciseer het bedoelde gebruik.  

11B10 Stationaire apparatuur voor koeling, zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks ontwerp: standalone- of monobloctoestellen   

11B11 Stationaire apparatuur voor koeling, zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks ontwerp: splittoestellen   

11B12 Stationaire apparatuur voor proceskoeling/-verwarming, 
rechtstreeks ontwerp   

11B13 Stationaire apparatuur voor proceskoeling/-verwarming, 
onrechtstreeks ontwerp   

11B14 Stationaire apparatuur voor proceskoeling/-verwarming, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ontwerp  

11C  Warmtepompdroogtrommels  
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AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11D  Stationaire apparatuur, inclusief warmtepompen, voor 
verwarming, klimaatregeling en koeling (VKK) voor andere 
doeleinden 

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11D1 Stationaire VKK-apparatuur voor andere doeleinden, recht
streeks ontwerp 

Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur en het doeleinde (de 
doeleinden).  

11D2 Stationaire VKK-apparatuur voor andere doeleinden, onrecht
streeks ontwerp 

Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur en het doeleinde (de 
doeleinden).  

11D3 Stationaire VKK-apparatuur voor andere doeleinden, zowel 
rechtstreeks als onrechtstreeks ontwerp 

Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur en het doeleinde (de 
doeleinden).  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11E  Mobiele koelapparatuur 11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 
+ 11E4  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11E1 Mobiele koelapparatuur voor lichte koelvrachtwagens (zoals 
bestelwagens)   

11E2 Mobiele koelapparatuur voor zware koelvrachtwagens (zoals 
trekkers en opleggers)   

11E3 Mobiele koelapparatuur voor koelschepen   

11E4 Andere mobiele koelapparatuur Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur.  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11F  Mobiele klimaatregelingsapparatuur 11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 
+ 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 
+ 11F9  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11F1 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor personenauto's   

11F2 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor bussen   

11F3 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor bestelwagens (lichte 
vrachtwagens)   

11F4 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor trekkers en opleg
gers (zware vrachtwagens)  
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11F5 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor landbouw-, 
bosbouw- en werfvoertuigen en -machines   

11F6 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor spoorrijtuigen   

11F7 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor schepen   

11F8 Mobiele klimaatregelingsapparatuur voor vliegtuigen en heli
kopters   

11F9 Andere mobiele klimaatregelingsapparatuur Preciseer het soort (de soorten) 
apparatuur.  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11G  Totaal koel-, klimaatregelings- en warmtepompappara
tuur 

11G = 11A + 11B + 11C + 11D 
+ 11E + 11F 

11H  Schuimproducten 11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 
+ 11H4  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS   

11H1 Isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) De hoeveelheden XPS-platen 
worden gerapporteerd in kubieke 
meter (naast de hoeveelheden in de 
platen aanwezige gefluoreerde 
gassen in metrische ton).  

11H2 Isolatieplaten van polyurethaan (PU) De hoeveelheden PU-platen worden 
gerapporteerd in kubieke meter 
(naast de hoeveelheden in de platen 
aanwezige gefluoreerde gassen in 
metrische ton).  

11H3 Eencomponentschuim Als meeteenheid kan een indivi
dueel blik eencomponentschuim 
worden gebruikt (naast de hoeveel
heden in het schuim aanwezige 
gefluoreerde gassen in metrische 
ton).  

11H4 Andere schuimproducten Preciseer de productcategorie(en). 
De invoer van vooraf gemengde 
polyolen (bijvoorbeeld in schuimin
stallaties of -reservoirs) wordt niet 
hier maar in onderdeel 2 gerappor
teerd. 
De hoeveelheden schuimproducten 
worden gerapporteerd in kubieke 
meter, metrische ton of individuele 
exemplaren van het product/de 
apparatuur (naast de hoeveelheden 
in de schuimproducten aanwezige 
gefluoreerde gassen in metrische 
ton). 
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11I  Brandbeveiligingsapparatuur (inclusief installaties in voer
tuigen)  

11J  Medische of farmaceutische aerosolen  

11K  Niet-medische aerosolen  

11L  Medische apparatuur (zonder aerosolen)  

11M  Schakeltoestellen voor de overbrenging en distributie van 
elektriciteit  

11N  Andere apparatuur voor de overbrenging en distributie van 
elektriciteit  

11O  Deeltjesversnellers  

11P  Andere producten en apparatuur die gassen bevatten die zijn 
opgenomen in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) 
nr. 517/2014 

Preciseer de product- of appara
tuurcategorie(en). 
Als meeteenheid kan het volume, 
het gewicht of een individueel 
exemplaar van het product/de 
apparatuur worden gebruikt 
(naast de hoeveelheden in de 
producten of apparatuur aanwezige 
gefluoreerde gassen in metrische 
ton).  

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN  

11Q Totaal producten en apparatuur die gassen bevatten die zijn 
opgenomen in bijlage I of bijlage II bij Verordening (EU) 
nr. 517/2014 

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J 
+ 11K + 11L + 11M + 11N + 11O 
+ 11P  

Onderdeel 12: in te vullen door importeurs van met fluorkoolwaterstoffen gevulde koel-, klimaatregelings- of 
warmtepompapparatuur, indien de in de ingevoerde apparatuur aanwezige fluorkoolwater
stoffen eerder uit de Unie zijn uitgevoerd en door de fabrikanten van de apparatuur recht
streeks bij de uitvoerende onderneming zijn verworven, en onder de quotumbeperking voor 
het in de Unie op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen vielen — artikel 19, lid 5, van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 6 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2017 (uiterlijk op zaterdag 31 maart 2018). 

De hoeveelheden worden voor elke fluorkoolwaterstof (in deel I van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 517/2014 
genoemde gassen of mengsels die ten minste een van die gassen bevatten) afzonderlijk gerapporteerd, in metrische ton 
en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS OPMERKINGEN 

12A Hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen waarmee de ingevoerde apparatuur 
is gevuld en die eerder uit de Unie zijn uitgevoerd en onder de quotum
beperking voor het in de Unie op de markt brengen van fluorkoolwa
terstoffen vielen 

Preciseer de onderneming(en) die 
de HFK's heeft (hebben) uitgevoerd 
en het jaar van uitvoer.  
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Onderdeel 13: in te vullen door importeurs van met fluorkoolwaterstoffen gevulde koel-, klimaatregelings- of 
warmtepompapparatuur, indien de in de apparatuur aanwezige fluorkoolwaterstoffen middels 
het gebruik van vergunningen in de quotumregeling zijn opgenomen — artikel 19, lid 5, van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 6 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014 

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2017 (uiterlijk op zaterdag 31 maart 2018). 

De hoeveelheden worden gerapporteerd in ton CO2-equivalent, met een nauwkeurigheid tot op 1 ton CO2-equivalent, 
zonder onderscheid tussen de diverse fluorkoolwaterstoffen (in deel I van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 517/2014 
genoemde gassen of mengsels die ten minste een van die gassen bevatten). 

Ondernemingen moeten verslag uitbrengen over alle ontvangen vergunningen voor het gebruik van fluorkoolwaterstof
quota die betrekking hebben op het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen in koel-, klimaatregelings- of warm
tepompapparatuur tijdens het kalenderjaar waarvoor het verslag wordt ingediend.  

TE RAPPORTEREN GEGEVENS AANTEKENINGEN 

13A Hoeveelheden waarvoor uit hoofde van artikel 18, lid 2, van Verorde
ning (EU) nr. 517/2014 vergunningen zijn ontvangen voor het gebruik 
van fluorkoolwaterstofquota 

Preciseer de vergunning verlenende 
onderneming(en) en het jaar waarin 
de vergunning is verleend.   
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