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Abordarea de scoatere din uz a HCFC în UE 

• Dezvoltarea unui cadru legislativ 
complet pentru suprimarea 
finală a HCFC 

 

 

 

 

• Atenție specială la controlul 
importului și producerii 
echipamentului cu HCFC sau 
care depinde de HCFC 

 

 



Elementele cheie 

• Instituirea cotelor anuale de HCFC pentru consum/per an în tone PDO 

  

• Stabilirea unui Sistem clar, cuprinzător și transparent de repartizare a 
cotelor permise pentru importatori 

– Calculate în PDO tone 

– Cui? – importatorilor care au activat ultimii 3 ani în acest domeniu + 
10% pentru cei noi.  

 

• Stabilirea unui Sistem clar, cuprinzător și transparent  de eliberare a 
Autorizațiilor (Licențelor) pentru import 

– Cantitățile licențiate să nu depășească pe cele permise (cotele anuale)  

– Fiecare lot importat să fie Autorizat. Autorizația să fie validă pentru un 
termen stabilit (de ex. 3 luni) 

 

– Autorizația să fie pentru anul respectiv. Nu se permite ca Autorizația să 
treacă pe alt an. 

  

  

 
 



Elemente cheie 

  

• Definitivare clară – HCFC virgine care necesită Autorizație de import și 
HCFC regenerate sau reciclate  care nu sunt cotate  dar necesită 

Autorizație 

  

– Marcajul corespunzător + documentele ce confirmă că aceste 

substanțe sunt regenerati sou reciclate 

  

• Interdicții de plasare pe piață a HCFC în butelii de unica folosință (cu 

excepția pentru analize de laborator) 

  

 
 

 



Elemente cheie 

 
• Reglementarea punerii pe piață a produselor și echipamentului ce conține 

HCFC sau depinde de aceste substanțe. 

 

– Interzicerea unor anumite produse și echipamente, sau 

 

 

– Interzicerea producerii și/sau importului unor produse/echipamente cu 

HCFC 

 

– Autorizații (permise) pentru produse/echipamente nu se recomamndă 

fiindcă  va fi dificil de stabilit cotele  

 

– Raportarea anuală  de importatori/exportatori de HCFC, produse și 
echipamente cu HCFC. 

  

• Contravenții (penalități) pentru încălcarea legislației în domeniu 

 



 

Care din cele relatate mai sus au fost deja 

implementate în UE? 

 

         TOATE!  

Care a fost abordarea UE ? 

 

 

 

 Orarul de suprimare a HCFC este mai strict decăt al 

Protocolului de la Montreal 

 Plasarea selectivă pe piață și intersicerea consumului 

 Măsuri de detectare a scurgerilor 



• Orarul UE - HCFC  Măsurile sunt indicate în Regulamentul  
(EC)1005/2009 

 
– Interzis total importul, plasarea pe piață ți consumul HCFC,  cu 

excepția pentru:  

   HCFC pentru scopuri analitice (analize de laborator), ca materie primă 
sau pentru distrugere 

 

   HCFC regenerate plasate pe piață și utilizate pentru deservirea 
echipamentului RAC&HP  existent – până 31 Decembrie 2014 , doar în cazul 
când este indicat cine a efectuat regenerarea și nr. lotului și ca aceste date 
să fie introduse în registru 

 

    HCFC reciclate  utilizate pentru deservirea echipamentului RAC&HP 
existent  – până la 31 Decembrie 2014 , doar în cazul când acestea au fost 
recuperate doar din asemenea echipamente și vor fi utilizate de o altă 
companie care nu a efectuat recuperarea sau pentru cine sau recuperat 
acestea. Toată informația trebuie să fie inclusă în registru. 

 

   HCFC plasate pe piață pentru reambalare și export de către Companiile 
înregistrate – până la 31 Decembrie 2019 



       Orarul UE - HCFC  Măsurile sunt indicate în 
Regulamentul  (EC)1005/2009 

 
 

– Interzicerea totală a importului,exportului, producerii și plasării pe 
piață a produselor/echipamenelor cu HCFC sau care depind de 
HCFC, cu excepția (în scopuri analitice) 

 

– Posibilități de derogare....: 
• Interzicerea importului, plasării pe piață sau consumului HCFC sau importul și 

plasării pe piață a produselor/ecvhipamentelor cu HCFC  doar în cazul că nu 
există alternative pentru aceste aplicații (scopuri) 

 

• Interzicerea exportului produselor/echipamentelor ce conține sau depinde de 
HCFC  doar dacă este argumentat că păstrarea acestora în continuare va afecta 
serios exportatorul 

 

– Alte derogări pot fi analizate - de Comisia Europeană la solicitarea 
oficială a Țărilor Membre care este prealabilă avizată de Comitet  
(constituit din reprezentați al ȚM) 



Orarul UE - HCFC  Măsurile sunt indicate în 
Regulamentul  (EC)1005/2009 

 
– Importul HCFC pentru utilizări scutite.. Va fi inclus în cotele anuale 

 

– Exportul,  importul HCFC, produse și echipamente pentru scutiri cu 
HCFC – autorizație separată eliberată de Comisia Eu. 

 

– Tranzitul HCFC sau importul pentru depozitarea temporară sau 
pentru Zone economice libere  posibile doar pentru cazuri 
excepționale  - Licență nu trebuie dacă acestea sunt depozitate pe 
teritoriul UE nu mai mult de 45 zile. 

 



• Sistemul actual de licențiere a SDO în UE 

 
– Autorizație pentru fiecare lot de import Autorizație pentru fiecare lot de 

import sau export pentru scopuri esențiale - validă 28 zile  7 zile până și 21 
după data preconizată pentru import, dar nu mai târziu de 31 decembrie a 
anului curent.  

• Cantitățile solicitate de importatori (în limita cotelor permise) trebuie să fie solicitate până la 1 
iulie a anului curent. 

 

– Autorizație pentru fiecare lot de import/export pentru produse/echipamente 
cu ODS pentru cazuri excepționale  

• Produsele și echipamentul care conține haloni (utilizări critice) în aviație  licență colectivă – 
validă timp de un an. 

 

– Licențele se eliberează on-line de către Comisia Europeană în baza cererilor 
parvenite tot on-line  se exclud totalmente careva “hârtii” 

 

– Sistem automat de eliberare si verificare a Licențelor emise.  
• Uneori se verifică diverse Licențe de către Comisie. 

 



• Sistemul actual de licențiere a SDO în UE 

 
– S-a creat website special de către CE în care 

importatorii/exportatorii, precum și persoanele de contact 
inclusiv de la Vamă sunt înregistrate 

 

– Când importatorul aplică pentru a obține Licența indică 
punctul vamal de trecere a hotarului UE 

 

– Automat persoanele de contact (administrația și ofițerii 
vamali) sunt informați despre Licența eliberată. 

 

– În orice moment Comisia poate verifica care este situația, 
cine sunt importatorii/exportatorii etc. 

 

– Autoritățile vamale după trecerea mărfii prin punctul vamal 
automat anunță despre aceasta și Autorizația dată este 
închisă. 



• Sistemul actual de licențiere a SDO în UE 

 
– Comisia poate solicita clarificări adiționale în caz de 

necesitate de la importatori/exportatori. 

 

– Importatorii/exportatorii de SDO sunt obligați să raporteze  
Comisiei anual până la 31 martie cantitățile 
importate/expoprtate 

 
• Importatorii/exportatorii sunt obligați să raporteze cantitățile 

pentru consum propriu  

 

• Importatorii/exportatorii sunt obligați să raporteze cantitățile 
comercializate și în stok în perioada 1ianuarie-31 decembrie 

 



• Sistemul actual de licențiere a SDO în UE Obligațiuni a țărilor 
membre  

 
– Comisia eliberează licență, dar Țările membre sunt responsabile 

pentru îndeplinirea acestora, monitorizarea, evidența și includerea 
datelor în sistem 
• Instruirea continuă a vameșilor este obligațiunea Țărilor membre 

 

• În legislația națională a unor țări membre această obligațiune este deja 
inclusă și Vama este responsabilă pentru reglementarea 
importului/exportului. 

 

– Regulamentul 1005/2009 obligă Țările membre s-ă raporteze  
Comisiei anual până la 30 iunie cazurile de import/comercializare 
ilegală a SDO. 

 

 

 

 


