
























































































































































































































































































































































































































































































 

 

 
 
 

(Overensstemmelseserklæring med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014) 
 
 
 

 
Undertegnede Dieci s.r.l. (momsnr. 01682740350), erklærer under eget ansvar, at på tidspunktet for markedsføringen af de på 
forhånd påfyldte anlæg, som de importerer eller fremstiller i Unionen, anses de indeholdte hydrofluorcarboner i disse anlæg for at 
være omfattet af Unionens kvotesystem i medfør af kapitel IV i EU-forordning nr. 517/2014, idet: 
 
[man bedes afmærke den relevante mulighed, kvotesystemets dækning sker i henhold til en eller flere af valgmulighederne i det 
følgende] 
 

   A. de er indehavere af tilladelser udstedt i medfør af artikel 18, stykke 2, i EU-forordning nr. 517/2014 og registreret i 
registeret i medfør af artikel 17 i nævnte forordning, på tidspunktet for markedsføringen til fri cirkulation til brug for 
kvoten for en producent eller importør af hydrofluorcarboner, med forbehold for artikel 15 i EU-forordning nr. 
517/2014, vedrørende mængden af hydrofluorcarboner indeholdt i anlæggene. 

 
   B. [udelukkende for importører af anlæg] de indeholdte hydrofluorcarboner i anlæggene er markedsført i Unionen og 

herefter eksporteret og påfyldt anlæggene uden for Unionen, og virksomheden, der har markedsført 
hydrofluorcarbonerne, har udarbejdet en erklæring, der bekræfter, at mængden af hydrofluorcarboner er eller vil 
blive angivet som markedsført i Unionen, og at den ikke er og ikke vil blive angivet som direkte leverance med 
henblik på eksport i medfør af artikel 15, stykke 2, litra c), i EU-forordning nr. 517/2014, i medfør af artikel 19 i EU-
forordning nr. 517/2014 og punkt 5C i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014. 

 
   C. [udelukkende for anlæg fremstillet i Unionen] hydrofluorcarbonerne påfyldt anlæggene er markedsført af en 

producent eller importør af hydrofluorcarboner, for hvem artikel 15 i EU-forordning nr. 517/2014 er gældende. 
 
 
 
Underskrevet i navn og på vegne af: Ennio Manghi, administrerende direktør for DIECI S.r.l. 
 
 
 

Montecchio Emilia 31.01.2017 
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