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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ
DUJŲ SRITIES ES TAISYKLĖS

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir tapo trečiąja
šalimi1. Susitarime dėl išstojimo2 nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi
2020 m. gruodžio 31 d. Iki tos dienos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma visa
ES teisė3.
Pereinamuoju laikotarpiu ES ir Jungtinė Karalystė derėsis dėl susitarimo dėl naujos
partnerystės, kuriuo visų pirma numatoma laisvosios prekybos erdvė. Tačiau neaišku, ar
pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu toks susitarimas bus sudarytas ir įsigalios.
Bet kuriuo atveju tokiu susitarimu būtų sukurti santykiai, kurie, kiek tai susiję su
patekimo į rinką sąlygomis, labai skirtųsi nuo Jungtinės Karalystės dalyvavimo vidaus
rinkoje4, ES muitų sąjungoje ir PVM bei akcizų srityje.
Todėl visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač ekonominės veiklos vykdytojams,
primenama apie teisinę padėtį, kuri susiklostys pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (A
dalis). Šiame pranešime taip pat paaiškinamos tam tikros atitinkamos Susitarimo dėl
išstojimo nuostatos dėl atsiskyrimo (B dalis) ir taisyklės, Šiaurės Airijoje taikytinos
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (C dalis).
Rekomendacijos suinteresuotiesiems subjektams
Siekiant atsižvelgti į šiame pranešime nurodytas pasekmes,
suinteresuotiesiems subjektams visų pirma rekomenduojama:

atitinkamiems

1

Trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra ES valstybė narė.

2

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) (toliau – Susitarimas dėl
išstojimo).

3

Išskyrus tam tikras Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje nustatytas išimtis, kurių nė viena nėra
aktuali šiam pranešimui.

4

Visų pirma, laisvosios prekybos susitarime nenumatomos tokios vidaus rinkos (prekių ir paslaugų
srities) sampratos, kaip abipusis pripažinimas, kilmės šalies principas ir suderinimas. Laisvosios
prekybos susitarimu taip pat nepanaikinami muitinės formalumai ir tikrinimas, be kita ko, susiję su
prekių kilme ir jų sąnaudomis, taip pat importo ir eksporto draudimai ir apribojimai.

− užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi hidrofluorangliavandenilių pateikimo ES rinkai
kvotų sistemos;
− užtikrinti, kad būtų vykdomos duomenų teikimo ir registravimosi pareigos, susijusios
su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų importu, eksportu ir gamyba;
− užtikrinti, kad ES esančios ATLPS akreditavimo įstaigos akredituotas auditorius arba
auditorius, akredituotas tikrinti finansines ataskaitas pagal kurios nors ES valstybės
narės teisės aktus, rengtų metines patikros ataskaitas;
− užtikrinti, kad būtų laikomasi vieninteliams atstovams taikomų įsisteigimo
reikalavimų;
− užtikrinti, kad paslaugų įmonės ir darbuotojai turėtų kurioje nors ES valstybėje narėje
išduotus sertifikatus ir mokymo pažymėjimus.

Pastaba
Šiame pranešime neaptariami:
-

ES reglamentas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;

-

ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais taisyklės;

-

ES cheminių medžiagų teisės aktai.

Šie aspektai aptariami šiuo metu rengiamuose arba jau paskelbtuose kituose
pranešimuose5.
Be to, dėmesys atkreipiamas ir į bendresnį pranešimą apie draudimus ir apribojimus,
įskaitant importo ir eksporto licencijas.
A. TEISINĖ PADĖTIS, KURI SUSIKLOSTYS PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei6 nebebus taikomos fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų srities ES taisyklės, visų pirma 2014 m. balandžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų7. Tai sukelia visų pirma šias pasekmes:

5

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

6

Dėl Reglamento (ES) Nr. 517/2014 taikymo Šiaurės Airijai žr. šio pranešimo C dalį.

7

OL L 150, 2014 5 20, p. 195.
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1.

HIDROFLUORANGLIAVANDENILIŲ KVOTOS SKYRIMAS
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 hidrofluorangliavandenilių pateikimas rinkai
ribojamas taikant Komisijos kiekvienam gamintojui ir importuotojui pagal to
reglamento 16 straipsnio 5 dalį skirtas kvotas8.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 nebebus
taikomas Jungtinės Karalystės rinkai pateiktiems hidrofluorangliavandeniliams ir jie
nebebus įskaičiuojami į gamintojams ir importuotojams Komisijos skirtas kvotas.
Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms įmonėms, kaip ir visoms kitoms teisinį atstovą
Sąjungoje turinčioms ne ES įmonėms9, ir toliau bus skiriamos
hidrofluorangliavandenilių pateikimo ES rinkai kvotos. Tai bus daroma remiantis
duomenimis apie tai, kokias ES 27 rinkos dalis jos iki tol užėmė10, arba ketinimų
pateikti rinkai hidrofluorangliavandenilių deklaracijomis11.
Įgyvendindama pasirengimo priemones, Komisija 2018 m. sausio 18 d. – 2018 m.
gegužės 18 d. iš Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių įmonių rinko duomenis apie tai,
kokias ES 27 rinkos dalis jos iki tol užėmė. Be to, remiantis pakeistomis ataskaitų
teikimo taisyklėmis12, 2018 ir 2019 ataskaitiniais metais iš visų ataskaitas teikiančių
įmonių buvo renkami duomenys apie jų užimamų ES ir Jungtinės Karalystės rinkų
dalių santykį. Šie duomenys padės nustatyti pamatines ES 27 rinką tais metais
atspindinčias vertes. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, šiuo pagrindu bus
galima paskirstyti paskesnių metų kvotas visoms reikalavimus atitinkančioms
įmonėms.

8

Rinkoje įsitvirtinusioms įmonėms skirtos laikotarpio iki 2020 m. gruodžio 31 d. kvotos yra
apskaičiuotos remiantis pamatinėmis vertėmis, nustatytomis 2017 m. spalio 24 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekvienam gamintojui ar
importuotojui, pagal tą reglamentą pranešusiam apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą
rinkai po 2015 m. sausio 1 d., nustatomos 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu
taikomos pamatinės vertės (OL L 287, 2017 11 4, p. 4).

9

Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 5 dalis.

10

Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 3 dalis.

11

Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 2 ir 4 dalys.

12

2019 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/522, kuriuo dėl ataskaitose
teikiamų duomenų apie poliolių, kurių sudėtyje yra hidrofluorangliavandenilių, gamybą ir importą bei
eksportą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 1191/2014 (OL L 86, 2019 3 28, p. 37).
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2.

DUOMENŲ

APIE PAGAMINTAS, IMPORTUOTAS ARBA EKSPORTUOTAS FLUORINTAS
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS TEIKIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU,
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PRASIDĖSIANČIU PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI

2.1.

Pagamintos, importuotos arba eksportuotos fluorintos šiltnamio efektą
sukeliančios dujos ir II priede išvardytos dujos
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų
gamintojai, importuotojai ir eksportuotojai turi kasmet iki kovo 31 d. pateikti
tam tikrus duomenis. Šis įpareigojimas taikomas ir trečiosiose šalyse
įsisteigusioms įmonėms. Taikomos šios laikotarpio, prasidėsiančio pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui, duomenų teikimo nuostatos:

2.2.



Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės, į ES importuojančios arba iš
jos eksportuojančios fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir II
priede išvardytas dujas, bus laikomos trečiosios šalies įmonėmis.
Atitinkamus duomenis, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES)
Nr. 517/2014, šios įmonės turės teikti per ES įsisteigusį vienintelį
atstovą14;



ES įsisteigusios įmonės turės pranešti apie dujas, gabenamas iš Jungtinės
Karalystės arba į ją, kaip apie importą į ES arba eksportą iš jos.

ES rinkai pateiktos gaminiuose ar iš anksto užpildytoje įrangoje esančios
fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir II priede išvardytos
dujos
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad
įmonės, kurios ES rinkai pateikia gaminiuose ar įrangoje esančių fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, turi kasmet iki
kovo 31 d. pateikti tam tikrus duomenis. Taikomos šios laikotarpio,
prasidėsiančio pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, duomenų teikimo
nuostatos:

2.3.



tokias prekes į Jungtinę Karalystę importuojančios įmonės nebeturės
teikti šių duomenų;



tokias prekes iš Jungtinės Karalystės į ES importuojančios įmonės
turės pranešti apie tokią prekybą kaip apie importą.

Suardytos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir II priede
išvardytos dujos ir kaip žaliavos panaudotos fluorintos šiltnamio efektą
sukeliančios dujos
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad
tam tikrą kiekį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų Sąjungoje
suardžiusios arba kaip žaliavą panaudojusios įmonės turi kasmet iki kovo
31 d. pateikti apie tai praėjusių kalendorinių metų duomenis. Fluorintų

13

Dėl pareigų teikti paskutinių pereinamojo laikotarpio metų duomenis žr. šio pranešimo B dalį.

14

Žr. šio pranešimo A dalies 5 skirsnį.
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų panaudojimas arba suardymas trečiosiose
šalyse į to reglamento taikymo sritį nepatenka. Dėl laikotarpio, prasidėsiančio
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, duomenų teikimo pažymėtina, kad
Jungtinėje Karalystėje fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas
suardžiusios ar kaip žaliavas panaudojusios įmonės nebeturės pranešti apie šią
veiklą.
3.

REGISTRAVIMOSI REIKALAVIMAI
Prieš pradėdama vykdyti veiklą, apie kurią būtina pranešti pagal Reglamento (ES)
Nr. 517/2014 19 straipsnį, kiekviena įmonė turi užsiregistruoti Komisijos interneto
svetainėje kaip elektroninės informacijos teikimo priemonės naudotoja15.

4.

PATIKROS ATASKAITA, AUDITORIŲ AKREDITAVIMAS
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojai, importuotojai ir eksportuotojai
paprašyti pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir
Komisijai patikros ataskaitas. Šias patikros ataskaitas rengia pagal Direktyvą
2003/87/EB akredituotas auditorius arba auditorius, akredituotas tikrinti finansines
ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.
Be to, Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
kiekvienas iš anksto užpildytos įrangos importuotojas pateikia akredituotų auditorių
pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnį išduotą patikros dokumentą.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad auditorius turi
būti akredituotas pagal Direktyvą 2003/87/EB arba akredituotas tikrinti finansines
ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.
Dėl auditorių, akredituotų pagal Direktyvą 2003/87/EB, pažymėtina, kad pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui Jungtinės Karalystės akreditacijos tarnyba nebebus
laikoma Reglamente (ES) 2018/2067 ir Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžta
nacionaline akreditacijos įstaiga taikant šiuos reglamentus. Todėl jos išduoti
akreditacijos pažymėjimai pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nebegalios ir
nebebus pripažįstami Europos Sąjungoje.
Taigi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui:
o Jungtinės Karalystės akreditacijos tarnybos pagal Direktyvą 2003/87/EB
akredituoti auditoriai ir
o auditoriai, akredituoti tikrinti finansines ataskaitas pagal Jungtinės Karalystės
teisės aktus,
nebegalės rengti patikros ataskaitų, teiktinų pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19
straipsnio 5 ir 6 dalis.

15

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1191/2014, kuriuo nustatoma
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir priemonės (OL L 318,
2014 11 5, p. 5), 1 straipsnio 2 dalis.
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5.

VIENINTELIS ATSTOVAS VYKDANT IMPORTO IR GAMYBOS VEIKLĄ
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
hidrofluorangliavandenilių pateikimo ES rinkai kvota ne ES įsisteigusiai įmonei gali
būti skiriama tik jei ji turi vienintelį ES įsisteigusį atstovą.
Pasibaigus
pereinamajam
laikotarpiui,
norėdamos
pateikti
hidrofluorangliavandenilių ES rinkai Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės
turės turėti vienintelį ES įsisteigusį atstovą.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Jungtinėje Karalystėje įsisteigę atstovai
taikant Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nebebus laikomi vieninteliais atstovais.

6.

SERTIFIKUOTI ASMENYS IR ĮMONĖS
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad tam tikros
įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai
užtikrina, kad ši įranga būtų tikrinama dėl nuotėkių. Pagal 4 straipsnio 2 dalies antrą
pastraipą kai kuriuos iš šių patikrinimų turi atlikti sertifikuoti asmenys.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tam tikros
stacionarios įrangos arba šaldymo skyrių operatoriai užtikrina, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą atliktų sertifikatą turintys fiziniai
asmenys.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB, atlieka mokymo
pažymėjimą turintys asmenys.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnį ES valstybės narės turi parengti:
 sertifikavimo programas, skirtas įmonėms, kurios kitiems subjektams sumontuoja
4 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytą įrangą, ją aptarnauja, atlieka jos
techninę priežiūrą, ją remontuoja arba nutraukia jos eksploataciją;
 sertifikavimo programas, skirtas šią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims;
 mokymo programas, skirtas fiziniams asmenims, kurie surenka fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB.
Remiantis 10 straipsnio 10 dalies antra pastraipa, vienoje valstybėje narėje išduoti
sertifikatai ir mokymo pažymėjimai yra pripažįstami kitose ES valstybėse narėse ir
suteikia galimybę jose vykdyti atitinkamą veiklą.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Jungtinėje Karalystėje išduoti sertifikatai ir
mokymo pažymėjimai nebebus pripažįstami ES ir nesuteiks galimybės joje vykdyti
atitinkamą veiklą.
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B. ATITINKAMOS SUSITARIMO DĖL IŠSTOJIMO NUOSTATOS DĖL ATSISKYRIMO
Susitarimo dėl išstojimo 96 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, teikiant paskutinių
pereinamojo laikotarpio metų duomenis, Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau
taikomas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnis.
Pagal Susitarimo dėl išstojimo 96 straipsnio 6 dalies b punktą Jungtinėje Karalystėje
esančios įmonės ir toliau turės ne didesnės apimties, nei reikalinga siekiant laikytis 96
straipsnio 3 dalies, prieigą prie Reglamento (ES) Nr. 1191/2014 priede pateikta forma
grindžiamos informacijos teikimo priemonės, skirtos duomenims apie fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas tvarkyti ir teikti.
Todėl tik tiek, kiek tai susiję su pareigomis pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19
straipsnį pateikti paskutinių pereinamojo laikotarpio metų duomenis:


Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės laikomos ES įsisteigusiomis įmonėmis;



taikomi atitinkami terminai (2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. birželio 30 d.).

C. TAISYKLĖS,

ŠIAURĖS

AIRIJOJE

TAIKYTINOS

PASIBAIGUS

PEREINAMAJAM

LAIKOTARPIUI

Po pereinamojo laikotarpio pabaigos taikomas Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos16.
Protokolui dėl Airijos ir Šiaurės Airijos turi periodiškai pritarti Šiaurės Airijos
Teisėkūros Asamblėja, o pradinis taikymo laikotarpis trunka 4 metus nuo pereinamojo
laikotarpio pabaigos17.
Pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos tam tikros ES teisės nuostatos taip pat
taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje. Be to,
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos ES ir Jungtinė Karalystė susitarė, kad tiek, kiek
ES taisyklės taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos
teritorijoje, Šiaurės Airija bus laikoma valstybe nare18.
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nustatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 517/2014
taikomas Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje19.
Tai reiškia, kad turi būti laikoma, jog šio pranešimo A ir B dalyse nuorodos į ES apima
nuorodas ir į Šiaurės Airiją, o nuorodos į Jungtinę Karalystę yra tik nuorodos į Didžiąją
Britaniją.
Konkrečiau, tai reiškia, inter alia, kad:


pateikiant Šiaurės Airijos rinkai ir Šiaurės Airijoje naudojant fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 II priede išvardytas

16

Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnis.

17

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 18 straipsnis.

18

Susitarimo dėl išstojimo 7 straipsnio 1 dalis kartu su Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 13
straipsnio 1 dalimi.

19

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalis ir to protokolo 2 priedo 26 skirsnis.
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dujas, taip pat konkrečius gaminius ir įrangą, kuriuose esama arba kurių veikimas
priklauso nuo tokių dujų, turi būti laikomasi Reglamento (ES) Nr. 517/2014;


Šiaurės Airijos rinkai pateikti hidrofluorangliavandeniliai įskaičiuojami į kvotą,
nustatytą pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014. Be to, į apskaitą pagal kvotų
sistemą turi būti įrašomi hidrofluorangliavandeniliai, kuriais buvo iš anksto
užpildyta Šiaurės Airijos rinkai pateikta to reglamento 14 straipsnyje nurodyta
įranga; pateikiant tokią įrangą rinkai turi būti parengiama atitikties deklaracija;



iš Šiaurės Airijos į ES gabenamos dujos taikant Reglamentą (ES) Nr. 517/2014
nelaikomos importu;



iš ES į Šiaurės Airiją gabenamos dujos taikant Reglamentą (ES) Nr. 517/2014
nelaikomos eksportu;



iš Didžiosios Britanijos ar trečiosios šalies į Šiaurės Airiją gabenamos dujos
taikant Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 laikomos importu;



iš Šiaurės Airijos į Didžiąją Britaniją20 ar trečiąją šalį gabenamos dujos taikant
Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 laikomos eksportu;



jei vienintelis atstovas yra įsisteigęs Šiaurės Airijoje, Reglamente (ES)
Nr. 517/2014 nustatytas reikalavimas būti įsisteigus ES laikomas įvykdytu.

Tačiau pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję
su Šiaurės Airija, nenumatyta galimybė:


dalyvauti Sąjungos sprendimų priėmimo ir formavimo procese21;



remtis kilmės šalies principu arba Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių įstaigų
abipusiu pripažinimu22. Tačiau Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos numatoma
šio principo taikymo išimčių23.

Konkrečiau, šis paskutinis punktas reiškia, inter alia, kad:


auditorių akreditavimas:
o Jungtinėje Karalystėje esančios akreditacijos įstaigos akredituoti auditoriai
negali rengti patikros ataskaitų, teiktinų pagal Reglamento (ES)
Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 ir 6 dalis. Tačiau ES valstybėje narėje
esančios nacionalinės akreditacijos įstaigos pagal Reglamento (ES)
2018/2067 ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas akredituoti Šiaurės
Airijoje įsisteigę auditoriai gali Šiaurės Airijoje įsisteigusiems veiklos

20

Reglamente (ES) Nr. 517/2014 nustatytos su eksportu susijusios pareigos (registravimosi ir ataskaitų
teikimo) yra privalomos pagal tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus (žr. Protokolo dėl Airijos ir
Šiaurės Airijos 6 straipsnio 1 dalį).

21

Tais atvejais, kai būtina keistis informacija arba konsultuotis tarpusavyje, tai daroma jungtinėje
konsultacinėje darbo grupėje, įsteigtoje pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 15 straipsnį.

22

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa.

23

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 7 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos.
8

vykdytojams rengti patikros ataskaitas, teiktinas pagal Reglamento (ES)
Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 ir 6 dalis. ES valstybėje narėje esančios
nacionalinės akreditacijos įstaigos akredituoti Šiaurės Airijoje įsisteigę
auditoriai negali rengti patikros ataskaitų ES valstybėse narėse
įsisteigusiems veiklos vykdytojams;
o auditoriai, akredituoti tikrinti finansines ataskaitas pagal Jungtinės
Karalystės teisės aktus, negali rengti patikros ataskaitų, teiktinų pagal
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 ir 6 dalis;


asmenų ir įmonių sertifikavimas:
o pagal Jungtinės Karalystės, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, parengtą
sertifikavimo programą sertifikuoti Šiaurės Airijoje esantys asmenys gali
vykdyti Reglamento (ES) Nr. 517/2014 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 8
straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytą veiklą;
o ES esantys asmenys negali būti sertifikuoti pagal Jungtinės Karalystės,
kiek tai susiję su Šiaurės Airija, parengtą sertifikavimo programą.

Fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms skirtoje Komisijos svetainėje
(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en) pateikiama bendra su tuo susijusi
informacija. Prireikus šie tinklalapiai bus papildyti nauja informacija.
Europos Komisija
Klimato politikos generalinis direktoratas
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