EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR KLIMA

Bruxelles, den 13. juli 2020
REV2 — Erstatter meddelelsen
(REV1) af 19. december 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE PÅ OMRÅDET FOR
FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 2020. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige3.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked4, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på den
retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne
meddelelse gøres der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i
udtrædelsesaftalen (del B nedenfor), samt for de regler, der finder anvendelse i
Nordirland efter overgangsperiodens udløb (del C nedenfor).
Råd til interessenterne:
For at afbøde de konsekvenser, der beskrives i denne meddelelse, rådes de berørte
interessenter især til at:

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med
denne meddelelse.
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Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og
tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En
frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører
oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import
og eksport.

− vurdere, hvorvidt reglerne for kvotesystemet for markedsføring af hydrofluorcarboner
på EU-markedet fortsat overholdes
− sikre overholdelse af rapporterings- og registreringskravene for import, eksport og
produktion af fluorholdige drivhusgasser
− sikre, at de årlige verifikationsrapporter udfærdiges af en revisor, der er akkrediteret
af et ETS-akkrediteringsorgan i EU, eller af en revisor, der er akkrediteret til at
verificere regnskaber efter en EU-medlemsstats lovgivning
− sikre, at enerepræsentanter overholder etableringskravene
− sikre, at servicevirksomheder og -personale
uddannelsesbeviser udstedt i en EU-medlemsstat.

besidder

autorisationer

og

Bemærk:
Denne meddelelse vedrører ikke
-

EU-forordningen om ozonnedbrydende stoffer

-

EU's regler om emissionshandel

-

EU's kemikalielovgivning.

For disse aspekter er andre meddelelser under udarbejdelse eller offentliggjort5.
Derudover henledes opmærksomheden på de mere generiske meddelelser om forbud og
restriktioner, herunder import-/eksportlicenser.
A. RETSSTILLINGEN EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB
Efter overgangsperioden vil EU-reglerne om fluorholdige drivhusgasser, navnlig EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige
drivhusgasser6, ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige7. Dette har
navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser:
1.

TILDELING AF HYDROFLUORCARBONKVOTER
Ifølge forordning (EU) nr. 517/2014 begrænses muligheden for at bringe
hydrofluorcarboner i omsætning af kvoter, som Kommissionen tildeler hver

5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_da.

6

EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

7

Med hensyn til anvendelsen af forordning (EU) nr. 517/2014 på Nordirland henvises der til del C i
denne meddelelse.
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producent og importør i overensstemmelse med artikel 16, stk. 5 i nævnte
forordning8.
Efter overgangsperiodens udløb vil hydrofluorcarboner, der bringes i omsætning i
Det Forenede Kongerige, ikke længere være omfattet af forordning (EU) nr.
517/2014 og ikke længere tælle med i de kvoter, som Kommissionen tildeler
producenter og importører. Virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige vil —
ligesom det er tilfældet med alle andre ikke-EU-virksomheder med en retlig
repræsentant i Unionen9 — fortsat modtage kvoter for markedsføringen af
hydrofluorcarboner på EU-markedet baseret på deres historiske markedsandele i
EU-27-markedet10 eller baseret på en hensigtserklæring om markedsføring af
hydrofluorcarboner11.
Kommissionen har som del af sine forholdsregler indsamlet data fra perioden 18.
januar - 18. maj 2018 fra virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige om
deres historiske andel af EU-27-markedet. Derudover er der indsamlet data om
forholdet mellem EU's og Det Forenede Kongeriges markedsandele fra alle
rapporterende virksomheder for rapporteringsårene 2018 og 2019 baseret på
modificerede rapporteringsregler12. Disse data vil gøre det muligt at fastsætte
referenceværdier, som afspejler EU-27-markedet i disse år, for således at tildele
kvoter til alle berettigede virksomheder for årene efter overgangsperiodens udløb.
2.

RAPPORTERING

OM DE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER, DER ER PRODUCERET,
IMPORTERET ELLER EKSPORTERET I DEN RAPPORTERINGSPERIODE, SOM STARTER
13
EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB

2.1.

Producerede, importerede og eksporterede fluorholdige drivhusgasser og
gasser anført i bilag II
Ifølge artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal producenter,
importører og eksportører af fluorholdige drivhusgasser og gasser, der er
anført i bilag II, senest den 31. marts hvert år indberette visse oplysninger.
Denne forpligtelse gælder også virksomheder, der er etableret i tredjelande.

8

Kvoterne for etablerede virksomheder for perioden frem til den 31. december 2020 beregnes på
grundlag af de referenceværdier, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU)
2017/1984 af 24. oktober 2017 om fastsættelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
517/2014 om fluorholdige drivhusgasser, af referenceværdier for perioden 1. januar 2018 til 31.
december 2020 for hver producent eller importør, der fra den 1. januar 2015 lovligt har markedsført
hydrofluorcarboner som indberettet i medfør af nævnte forordning (EUT L 287 af 4.11.2017, s. 4).

9

Artikel 16, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014.

10

Artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014.

11

Artikel 16, stk. 2, nr. 4), i forordning (EU) nr. 517/2014.

12

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/522 af 27. marts 2019 om ændring af
gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 for så vidt angår indberetning i henhold til artikel 19 i
forordning (EU) nr. 517/2014 af data om produktion og om import og eksport af polyoler, der
indeholder hydrofluorcarboner (EUT L 86 af 28.3.2019, s. 37).

13

For så vidt angår rapporteringsforpligtelser for overgangsperiodens sidste år, se del B i denne
meddelelse.
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For så vidt angår rapportering for årene efter overgangsperiodens udløb
gælder følgende:

2.2.



Virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige, som importerer eller
eksporterer fluorholdige drivhusgasser og gasser anført i bilag II fra eller
til EU, betragtes som virksomheder etableret i et tredjeland. Disse
virksomheder skal indberette de relevante oplysninger som krævet i
forordning (EU) nr. 517/2014 via en EU-baseret enerepræsentant14.



Virksomheder, der er etableret i EU, skal indberette forsendelser fra eller
til Det Forenede Kongerige som import til eller eksport fra Unionen.

Fluorholdige drivhusgasser anført i bilag II, indeholdt i produkter og
anlæg eller udstyr og markedsført på EU-markedet
Ifølge artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal virksomheder,
der bringer fluorholdige drivhusgasser og gasser i omsætning, der er anført i
bilag II, indeholdt i produkter og anlæg eller udstyr på EU-markedet, senest
den 31. marts hvert år indberette visse oplysninger. For så vidt angår
rapportering for året efter overgangsperiodens udløb gælder følgende:

2.3.



Virksomheder, der importerer sådanne varer til Det Forenede
Kongerige, skal ikke længere indberette disse oplysninger.



Virksomheder, der importerer sådanne varer til EU fra Det Forenede
Kongerige, skal indberette denne handel som import.

Fluorholdige drivhusgasser anført i bilag II, der er destrueret/anvendt
som råvare
Ifølge artikel 19, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal
virksomheder, som i det foregående kalenderår har destrueret eller anvendt en
vis mængde fluorholdige drivhusgasser og gasser som råvare i Unionen,
indberette dette senest den 31. marts hvert år. Anvendelse eller destruktion af
fluorholdige drivhusgasser i tredjelande falder uden for anvendelsesområdet
for nævnte forordning. Virksomheder, som destruerer eller anvender
fluorholdige drivhusgasser som råvare i Det Forenede Kongerige, skal for det
rapporteringsår, der starter efter overgangsperiodens udløb, ikke indberette
disse aktiviteter.

3.

REGISTRERINGSKRAV
Inden en virksomhed udfører de aktiviteter, der skal indberettes i henhold til artikel
19 i forordning (EU) nr. 517/2014, skal den lade sig registrere på Kommissionens
websted ved hjælp af det elektroniske indberetningssystem15.

14

Se afsnit A.5 i denne meddelelse.

15

Artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014
om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser (EUT L 318 af
5.11.2014, s. 5).
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4.

VERIFIKATIONSRAPPORT OG AKKREDITERING AF REVISORER
Ifølge artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal producenter, importører
og eksportører af fluorholdige drivhusgasser på anmodning stille
verifikationsrapporter til rådighed for den pågældende medlemsstats kompetente
myndighed og Kommissionen. Disse verifikationsrapporter skal udfærdiges af en
revisor, der er akkrediteret i henhold til direktiv 2003/87/EF, eller af en revisor, der
er akkrediteret til at verificere regnskaber efter den pågældende medlemsstats
lovgivning.
Ifølge artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal hver importør af anlæg
eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, desuden fremlægge et verifikationsdokument
udstedt af akkrediterede revisorer, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 517/2014.
Ifølge artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal revisoren være
akkrediteret i henhold til direktiv 2003/87/EF eller akkrediteret til at verificere
regnskaber efter den pågældende medlemsstats lovgivning.
Hvad angår revisorer, der er akkrediteret i henhold til direktiv 2003/87/EF, vil Det
Forenede Kongeriges akkrediteringsorgan ophøre med at være nationalt
akkrediteringsorgan i henhold til forordning (EU) 2018/2067 og forordning (EF) nr.
765/2008 efter overgangsperiodens udløb. Dets akkrediteringscertifikater vil ikke
længere være gyldige eller blive anerkendt i EU efter overgangsperiodens udløb.
Efter overgangsperiodens udløb er konsekvensen, at:
o revisorer, der er akkrediteret af Det Forenede Kongerige i henhold til direktiv
2003/87/EF, og
o revisorer, der er akkrediteret til at verificere regnskaber efter Det Forenede
Kongeriges lovgivning
ikke længere kan udfærdige verifikationsrapporter til fremlæggelse i henhold til
artikel 19, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 517/2014.

5.

"ENEREPRÆSENTANT" I FORBINDELSE MED IMPORT OG PRODUKTION
Ifølge artikel 16, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 kræver tildeling af kvoter for
markedsføring af hydrofluorcarboner i EU til en ikke-EU-virksomhed, at denne
virksomhed har en "enerepræsentant", som er etableret i EU.
Efter overgangsperiodens udløb skal virksomheder, som er etableret i Det Forenede
Kongerige, og som markedsfører hydrofluorcarboner på EU-markedet, have en
"enerepræsentant" etableret i EU.
Efter overgangsperiodens udløb betragtes repræsentanter, der er etableret i Det
Forenede Kongerige, ikke længere som "enerepræsentanter" med henblik på
forordning (EU) nr. 517/2014.

6.

AUTORISEREDE PERSONER OG VIRKSOMHEDER
Ifølge artikel 4, stk. 1, og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal operatører af visse
former for anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, sikre, at
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anlægget eller udstyret kontrolleres for lækage. Ifølge artikel 4, stk. 2, andet afsnit,
skal visse af disse kontroller udføres af autoriserede personer.
Ifølge artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal operatører af visse
stationære anlæg eller køleenheder sikre, at genvindingen af fluorholdige
drivhusgasser udføres af fysiske personer, der har en autorisation.
Ifølge artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal genvinding af
fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, der er
omfattet af direktiv 2006/40/EF, udføres af personer med et uddannelsesbevis.
I medfør af artikel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 skal medlemsstaterne indføre:
 autorisationsprogrammer for virksomheder, der udfører installering, servicering,
vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af anlæg eller udstyr, der er opført i
artikel 4, stk. 2, litra a)-d), for andre parter
 autorisationsprogrammer for fysiske personer, der udfører disse aktiviteter, og
 uddannelsesprogrammer for fysiske personer, der genvinder fluorholdige
drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, der er omfattet af
direktiv 2006/40/EF.
Ifølge artikel 10, stk. 10, anerkendes autorisationer og uddannelsesbeviser udstedt i
en medlemsstat gensidigt for aktiviteter udført i andre EU-medlemsstater.
Efter overgangsperiodens udløb anerkendes autorisationer og uddannelsesbeviser
udstedt i Det Forenede Kongerige ikke længere for aktiviteter, der udføres i EU.
B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN
Ifølge udtrædelsesaftalens artikel 96, stk. 3, finder artikel 19 i forordning (EU) nr.
517/2014 fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår
rapportering for det sidste år i overgangsperioden.
Det gælder ifølge artikel 96, stk. 6, litra b), i udtrædelsesaftalen — i det omfang, der er
nødvendigt for at efterkomme bestemmelserne i artikel 96, stk. 3 — at virksomheder i
Det Forenede Kongerige fortsat vil have adgang til det rapporteringsværktøj, der er
baseret på formatet i bilaget til forordning (EU) nr. 1191/2014 med henblik på
forvaltning og rapportering af fluorholdige drivhusgasser.
For så vidt angår rapportering for det sidste år i overgangsperioden gælder det
udelukkende for rapporteringsforpligtelserne i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014,
at:


Virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige betragtes som virksomheder
etableret i EU.



De relevante frister (den 31. marts og den 30. juni 2021) finder anvendelse.
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C. REGLER,

DER FINDER ANVENDELSE I

NORDIRLAND

EFTER OVERGANGSPERIODENS

UDLØB

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse16. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt give
deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter fire år
efter overgangsperiodens udløb17.
IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I protokollen har Unionen og
Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler finder anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, behandles Nordirland som om
det var en medlemsstat18.
I henhold til IE/NI-protokollen finder forordning (EU) nr. 517/2014 anvendelse på og i
Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland19.
Dette betyder, at henvisningerne til Unionen i del A og B i denne meddelelse skal forstås
som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det Forenede Kongerige skal forstås
som henvisninger til Storbritannien alene.
Det betyder nærmere bestemt bl.a.:


Markedsføring og anvendelse i Nordirland af fluorholdige drivhusgasser og
gasser, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014, såvel som
specifikke produkter og udstyr, der indeholder eller hvis funktion er afhængig af
sådanne gasser, skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 517/2014.



Markedsføring af hydrofluorcarboner på markedet i Nordirland er medregnet i den
kvote, der er fastsat i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014. Dertil kommer, at
markedsføring i Nordirland af udstyr, der på forhånd er påfyldt
hydrofluorcarboner, jf. artikel 14 i nævnte forordning, skal medregnes i
kvotesystemet og dokumenteres ved hjælp af en overensstemmelseserklæring.



Forsendelser fra Nordirland til EU betragtes ikke som import i den i forordning
(EU) nr. 517/2014 fastsatte betydning.



Forsendelser fra EU til Nordirland betragtes ikke som eksport i den i forordning
(EU) nr. 517/2014 fastsatte betydning.



Forsendelser fra Storbritannien eller et tredjeland til Nordirland betragtes ikke
som import i den i forordning (EU) nr. 517/2014 fastsatte betydning.



Forsendelser fra Nordirland til Storbritannien eller et tredjeland20 betragtes ikke
som eksport i den i forordning (EU) nr. 517/2014 fastsatte betydning.

16

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

17

IE/NI-protokollens artikel 18.

18

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med protokollens artikel 13, stk. 1.

19

IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt afsnit 26 i bilag 2 til nævnte protokol.
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Etablering af en enerepræsentant i Nordirland opfylder kravet om at være etableret
i EU, jf. forordning (EU) nr. 517/2014.

I henhold til IE/NI-protokollen kan Det Forenede Kongerige imidlertid for så vidt angår
Nordirland ikke:


deltage i Unionens beslutningsproces21



påberåbe sig oprindelseslandsprincippet eller den gensidige anerkendelse for
organer, der er etableret i Det Forenede Kongerige22. IE/NI-protokollen
indeholder imidlertid undtagelser fra dette princip23.

Sidste punkt betyder nærmere bestemt bl.a.:


Akkreditering af revisorer:
o Revisorer, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan i Det Forenede
Kongerige, kan ikke udfærdige verifikationsrapporter til fremlæggelse i
henhold til artikel 19, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 517/2014.
Imidlertid kan revisorer, der er etableret i Nordirland og akkrediteret af et
nationalt akkrediteringsorgan i en EU-medlemsstat i henhold til
bestemmelserne i forordning (EU) 2018/2067 og forordning (EF) nr.
765/2008, udfærdige verifikationsrapporter til fremlæggelse i henhold til
artikel 19, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 517/2014 for operatører
etableret i Nordirland. Revisorer etableret i Nordirland, der er akkrediteret
af et nationalt akkrediteringsorgan i en EU-medlemsstat, kan ikke
udfærdige verifikationsrapporter for operatører, der er etableret i EUmedlemsstaterne.
o Revisorer, der er akkrediteret til at verificere regnskaber efter Det
Forenede
Kongeriges
lovgivning,
kan
ikke
udfærdige
verifikationsrapporter til fremlæggelse i henhold til artikel 19, stk. 5 og 6, i
forordning (EU) nr. 517/2014.



Autorisation af personer og virksomheder:
o Personer i Nordirland, der er autoriseret ved et autorisationsprogram, der er
fastsat af Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, kan udføre
de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 8, stk. 1
og 3, i forordning (EU) nr. 517/2014.
o Personer i EU kan ikke blive autoriseret ved et autorisationsprogram, der er
fastsat af Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

20

Forpligtelserne vedrørende eksport som fastsat i forordning (EU) nr. 517/2014 (registrering og
rapportering) er omfattet af Unionens internationale forpligtelser (jf. IE/NI-protokollens artikel 6, stk.
1).

21

Hvis det er nødvendigt at udveksle oplysninger eller føre gensidige konsultationer, finder dette sted i
den fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen.

22

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, første afsnit.

23

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, andet og tredje afsnit.
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På
Kommissionens
websted
om
fluorholdige
drivhusgasser
(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en) findes der generelle oplysninger. Disse
sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Klima

9

