EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE OBLASŤ KLÍMY

V Bruseli 13. júla 2020
REV2 – nahrádza oznámenie
(REV1) z 19. decembra 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“1. V dohode o vystúpení2 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 2020. Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve3.
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa
takáto dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom
prípade by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na
trh veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu 4, v colnej únii EÚ
a v oblasti DPH a spotrebných daní.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav platný po skončení prechodného obdobia (časť A nižšie). V tomto oznámení
sa takisto vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa
odlúčenia (časť B nižšie), ako aj pravidlá uplatniteľné v Severnom Írsku po skončení
prechodného obdobia (časť C nižšie).

1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7) (ďalej len „dohoda
o vystúpení“).

3

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné
v kontexte tohto oznámenia.

4

V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru
a služieb), ako je vzájomné uznávanie, zásada krajiny pôvodu a harmonizácia. Dohodou o voľnom
obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov
a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu.

Odporúčania zainteresovaným stranám:
V záujme riešenia dôsledkov stanovených v tomto oznámení sa zainteresovaným stranám
odporúča najmä:
− posúdiť zachovanie zhody so systémom kvót pre uvádzanie fluórovaných
uhľovodíkov na trh EÚ,
− zabezpečiť plnenie nahlasovacej a registračnej povinnosti pri dovoze, vývoze
a výrobe fluórovaných skleníkových plynov,
− zabezpečiť, aby výročné overovacie správy vypracoval audítor akreditovaný orgánom
pre akreditáciu v rámci ETS v EÚ alebo audítor akreditovaný na overenie účtovnej
závierky v súlade s právnymi predpismi členského štátu EÚ,
− zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na usadenie pre jediných zástupcov,
− zabezpečiť, aby spoločnosti poskytujúce služby a príslušný personál vlastnili
osvedčenia a osvedčenia o odbornej príprave vydané v členskom štáte EÚ.

Upozornenie:
Toto oznámenie sa netýka
⁻

nariadenia EÚ o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu,

⁻

pravidiel EÚ v oblasti obchodovania s emisiami,

⁻

právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok.

Oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené5.
Okrem toho je potrebné poukázať na všeobecnejšie
a obmedzeniach vrátane dovozných/vývozných licencií.

oznámenie

o zákazoch

A. PRÁVNY STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
Po skončení prechodného obdobia sa právne predpisy EÚ v oblasti fluórovaných
skleníkových plynov, a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch6, už nebudú
vzťahovať na Spojené kráľovstvo7. Má to najmä tieto dôsledky:

5

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

6

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195.

7

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť nariadenia (EÚ) č. 517/2014 na Severné Írsko, pozri časť C tohto
oznámenia.
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1.

PRIDEĽOVANIE KVÓT PRE FLUÓROVANÉ UHĽOVODÍKY
Podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh
obmedzené kvótami, ktoré každému výrobcovi a dovozcovi prideľuje Komisia
v súlade s článkom 16 ods. 5 uvedeného nariadenia8.
Po skončení prechodného obdobia fluórované uhľovodíky uvádzané na trh
v Spojenom kráľovstve už nebudú patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ)
č. 517/2014 a prestanú sa započítavať do kvóty, ktorú Komisia pridelila výrobcom
a dovozcom. Spoločnostiam so sídlom v Spojenom kráľovstve sa budú rovnako ako
iným spoločnostiam so sídlom mimo EÚ a právnym zastúpením v Únii9 aj naďalej
prideľovať kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh EÚ, a to na
základe ich historických podielov na trhu EÚ2710 alebo na základe vyhlásenia
o úmysle týkajúceho sa uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na trh11.
V rámci svojich prípravných opatrení Komisia od 18. januára do 18. mája 2018
zbierala údaje od spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve o ich historickom
podiele na trhu EÚ27. Okrem toho boli zozbierané informácie o podiele na trhu EÚ
a Spojeného kráľovstva od všetkých spoločností, ktoré nahlasujú údaje, za
referenčné roky 2018 a 2019 na základe upravených pravidiel o nahlasovaní12. Tieto
údaje umožnia stanoviť referenčné hodnoty zodpovedajúce trhu EÚ27 v uvedených
rokoch na účely pridelenia kvót všetkým oprávneným spoločnostiam na roky po
skončení prechodného obdobia.

2.

NAHLASOVANIE ÚDAJOV
VYROBENÝCH, DOVEZENÝCH

O FLUÓROVANÝCH
SKLENÍKOVÝCH
PLYNOCH
ALEBO VYVEZENÝCH V OBDOBÍ NAHLASOVANIA,
13
KTORÉ SA ZAČNE PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA

2.1.

Vyrobené, dovezené alebo vyvezené fluórované skleníkové plyny a plyny
uvedené v prílohe II
Podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 výrobcovia,
dovozcovia a vývozcovia fluórovaných skleníkových plynov a plynov

8

Kvóty pre existujúce spoločnosti na obdobie do 31. decembra 2020 sa vypočítavajú na základe
referenčných hodnôt stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/1984 z 24. októbra
2017, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných
skleníkových plynoch určujú referenčné hodnoty na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
pre každého výrobcu alebo dovozcu, ktorý od 1. januára 2015 zákonne umiestnil na trh fluórované
uhľovodíky nahlásené podľa uvedeného nariadenia (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2017, s. 4).

9

Článok 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

10

Článok 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

11

Článok 16 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

12

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/522 z 27. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie (EÚ) č. 1191/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie údajov o výrobe, dovoze a vývoze polyolov
obsahujúcich fluórované uhľovodíky podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 (Ú. v. EÚ L 86,
28.3.2019, s. 37).

13

Pokiaľ ide o nahlasovacie povinnosti týkajúce sa posledného roka prechodného obdobia, pozri časť B
tohto oznámenia.
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uvedených v prílohe II musia každoročne do 31. marca nahlasovať určité
údaje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na podniky so sídlom v tretích krajinách.
Pre nahlasovanie informácií za roky, ktoré začnú po skončení prechodného
obdobia, platí toto:

2.2.



Podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré vyvážajú do EÚ
fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II alebo ich z EÚ
dovážajú, sa stanú podnikmi z tretej krajiny. Tieto podniky budú povinné
nahlasovať príslušné údaje požadované v nariadení (EÚ) č. 517/2014
prostredníctvom jediného zástupcu so sídlom v EÚ14.



Podniky so sídlom v EÚ budú musieť nahlasovať prepravu zo Spojeného
kráľovstva a do Spojeného kráľovstva ako dovoz do EÚ alebo vývoz
z EÚ.

Fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II obsiahnuté vo
výrobkoch alebo vopred plnených zariadeniach uvádzané na trh EÚ
Podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 podniky, ktoré na trh
EÚ uvádzajú fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II
obsiahnuté vo výrobkoch alebo zariadeniach, musia každoročne do 31. marca
nahlasovať určité údaje. Pre nahlasovanie informácií za rok, ktorý sa začne po
skončení prechodného obdobia, platí toto:

2.3.



Podniky, ktoré takýto tovar dovážajú do Spojeného kráľovstva, už
tieto údaje nenahlasujú.



Podniky, ktoré takýto tovar dovážajú do EÚ zo Spojeného kráľovstva,
budú musieť takýto obchod nahlásiť ako dovoz.

Zneškodnené
fluórované
skleníkové
plyny
a plyny
uvedené
v prílohe II/fluórované skleníkové plyny použité ako východisková
surovina
Podľa článku 19 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 podniky, ktoré za
predchádzajúci kalendárny rok v Únii zneškodnili alebo použili určité
množstvo fluórovaných skleníkových plynov ako východiskovú surovinu,
musia túto skutočnosť nahlásiť každoročne do 31. marca. Použitie alebo
zneškodnenie fluórovaných skleníkových plynov v tretích krajinách nespadajú
do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Pre nahlasovanie informácií za
rok, ktorý sa začne po skončení prechodného obdobia, platí, že podniky, ktoré
zneškodňujú alebo používajú akékoľvek fluórované skleníkové plyny ako
východiskové suroviny v Spojenom kráľovstve, už tieto činnosti nebudú
musieť nahlasovať.

14

Pozri oddiel A.5 tohto oznámenia.
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3.

POŽIADAVKA NA REGISTRÁCIU
Ešte pred vykonaním činností, ktoré sa majú nahlásiť podľa článku 19 nariadenia
(EÚ) č. 517/2014, sa každý podnik musí zaregistrovať na webovej stránke Komisie,
aby mohol používať elektronický nástroj na nahlasovanie15.

4.

OVEROVACIA SPRÁVA, AKREDITÁCIA AUDÍTOROV
Podľa článku 19 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 výrobcovia, dovozcovia
a vývozcovia fluórovaných skleníkových plynov musia na požiadanie sprístupniť
príslušnému orgánu dotknutého členského štátu a Komisii overovacie správy. Tieto
overovacie správy vypracúva audítor akreditovaný podľa smernice 2003/87/ES
alebo audítor akreditovaný na overenie účtovnej závierky v súlade s právnymi
predpismi príslušného členského štátu.
Okrem toho podľa článku 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 každý dovozca
vopred plnených zariadení musí predložiť overovací doklad vydaný akreditovanými
audítormi v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Podľa článku 14
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 musí byť audítor akreditovaný podľa smernice
2003/87/ES alebo akreditovaný na overovanie účtovnej závierky v súlade
s právnymi predpismi príslušného členského štátu.
Pokiaľ ide o audítorov akreditovaných podľa smernice 2003/87/ES, po skončení
prechodného obdobia už Akreditačná služba Spojeného kráľovstva nebude
vnútroštátnym akreditačným orgánom v zmysle a na účely nariadenia (EÚ)
2018/2067 a nariadenia (ES) č. 765/2008. Preto akreditačné osvedčenia vydané
touto inštitúciou už po skončení prechodného obdobia nebudú platné alebo
uznávané v EÚ.
V dôsledku toho po skončení prechodného obdobia
o audítori akreditovaní Akreditačnou službou Spojeného kráľovstva podľa
smernice 2003/87/ES a
o audítori akreditovaní na overovanie účtovnej závierky v súlade s právnymi
predpismi Spojeného kráľovstva
už nebudú môcť vypracúvať overovacie správy na predkladanie podľa článku 19
ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

5.

„JEDINÝ ZÁSTUPCA“ V PRÍPADE DOVOZU A VÝROBY
Podľa článku 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je na pridelenie kvót na
uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh v EÚ spoločnosťou so sídlom v krajine,
ktorá nie je členom EÚ, potrebný „jediný zástupca“, ktorý je usadený v EÚ.

15

Článok 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa
určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5.11.2014, s. 5).
5

Po skončení prechodného obdobia sa bude pri fluórovaných uhľovodíkoch
uvádzaných na trh EÚ spoločnosťou so sídlom v Spojenom kráľovstve vyžadovať
„jediný zástupca“, ktorý je usadený v EÚ.
Po skončení prechodného obdobia sa už zástupcovia so sídlom v Spojenom
kráľovstve nebudú považovať za „jediných zástupcov“ na účely nariadenia (EÚ)
č. 517/2014.
6.

CERTIFIKOVANÉ OSOBY A PODNIKY
Podľa článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 prevádzkovatelia niektorých
zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny musia zabezpečiť kontrolu
únikov z týchto zariadení. Podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku musia niektoré
z týchto kontrol vykonávať certifikované osoby.
Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 prevádzkovatelia určitých
stacionárnych zariadení alebo chladiacich jednotiek musia zabezpečiť, aby
zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov vykonávali fyzické osoby, ktoré
sú držiteľmi osvedčenia.
Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 zhodnocovanie fluórovaných
skleníkových plynov z klimatizačných systémov motorových vozidiel patriacich do
rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES musia vykonávať osoby s osvedčením
o odbornej príprave.
Podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 musia členské štáty EÚ zaviesť:
 certifikačné programy pre podniky, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu,
opravu alebo vyraďovanie zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až d)
pre iné strany,
 certifikačné programy pre fyzické osoby vykonávajúce tieto činnosti a
 programy odbornej prípravy pre fyzické osoby zhodnocujúce fluórované
skleníkové plyny z klimatizačných systémov motorových vozidiel, ktoré patria
do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES.
Podľa článku 10 ods. 10 druhého pododseku sa osvedčenia a osvedčenia o odbornej
príprave vydané v jednom členskom štáte v prípade činností vykonávaných v iných
členských štátoch EÚ vzájomne uznávajú.
Po skončení prechodného obdobia už osvedčenia a osvedčenia o odbornej príprave
vydané v Spojenom kráľovstve nebudú uznávané na účely činností vykonávaných
v EÚ.

B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
V článku 96 ods. 3 dohody o vystúpení sa stanovuje, že pokiaľ ide o nahlasovanie údajov
za posledný rok prechodného obdobia, na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve
sa naďalej uplatňuje článok 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
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Podľa článku 96 ods. 6 písm. b) dohody o vystúpení budú mať podniky v Spojenom
kráľovstve v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu s článkom 96 ods. 3 aj naďalej
prístup k nástroju na nahlasovanie vo formáte uvedenom v prílohe k nariadeniu (EÚ)
č. 1191/2014 na účely nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi a nahlasovania
informácií o nich.
Preto výlučne na účely povinnosti nahlasovať informácie stanovenej v článku 19
nariadenia (EÚ) č. 517/2014, pokiaľ ide o posledný rok prechodného obdobia, platí, že:


podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve sa považujú za podniky so sídlom v EÚ a



uplatňujú sa príslušné lehoty (31. marec a 30. jún 2021).

C. PRAVIDLÁ

UPLATNITEĽNÉ V

SEVERNOM ÍRSKU

PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO

OBDOBIA

Po skončení prechodného obdobia sa uplatní protokol o Írsku/Severnom Írsku16. Protokol
o Írsku/Severnom Írsku podlieha pravidelnému udeleniu súhlasu zákonodarného
zhromaždenia Severného Írska, pričom počiatočné obdobie uplatňovania trvá štyri roky
po skončení prechodného obdobia17.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že určité ustanovenia práva EÚ sa
uplatnia aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve,
pokiaľ ide o Severné Írsko. V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa EÚ a Spojené
kráľovstvo ďalej dohodli, že v rozsahu, v akom sa pravidlá EÚ uplatňujú na Spojené
kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné
Írsko, sa so Severným Írskom zaobchádza ako s členským štátom18.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že nariadenie (EÚ) č. 517/2014 sa
uplatňuje na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve,
pokiaľ ide o Severné Írsko19.
Znamená to, že odkazy na EÚ v častiach A a B tohto oznámenia sa musia chápať tak, že
zahŕňajú aj Severné Írsko, zatiaľ čo odkazy na Spojené kráľovstvo sa musia chápať tak,
že odkazujú len na Veľkú Britániu.
Konkrétnejšie to okrem iného znamená toto:


uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov a plynov uvedených v prílohe II
k nariadeniu (EÚ) č. 517/2014 na trh a ich použitie v Severnom Írsku, ako aj
uvádzanie konkrétnych výrobkov a vybavenia, ktoré obsahujú takéto plyny, alebo
od takýchto plynov závisí ich fungovanie, na trh a ich použitie v Severnom Írsku
musí spĺňať ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 517/2014,

16

Článok 185 dohody o vystúpení.

17

Článok 18 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

18

Článok 7 ods. 1 dohody o vystúpení v spojení s článkom 13 ods. 1 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

19

Článok 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku a oddiel 26 prílohy 2 k uvedenému protokolu.
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uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh v Severnom Írsku sa započítava do
kvóty stanovenej podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, uvádzanie fluórovaných
uhľovodíkov vopred plnených do zariadení na trh v Severnom Írsku podľa
článku 14 uvedeného nariadenia sa okrem toho musí v systéme kvót zohľadniť
a musí sa zdokumentovať vo vyhlásení o zhode,



preprava zo Severného Írska do EÚ sa na účely nariadenia (EÚ) č. 517/2014
nepovažuje za dovoz,



preprava z EÚ do Severného Írska sa na účely nariadenia (EÚ) č. 517/2014
nepovažuje za vývoz,



preprava z Veľkej Británie alebo tretej krajiny do Severného Írska sa na účely
nariadenia (EÚ) č. 517/2014 považuje za dovoz,



preprava zo Severného Írska do Veľkej Británie20 alebo tretej krajiny sa na účely
nariadenia (EÚ) č. 517/2014 považuje za vývoz,



sídlo jediného zástupcu v Severnom Írsku spĺňa požiadavku usadenia v EÚ na
účely nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa však vylučuje možnosť Spojeného kráľovstva,
pokiaľ ide o Severné Írsko:


zúčastňovať sa na prijímaní a tvorbe rozhodnutí Únie21,



využiť zásadu krajiny pôvodu a vzájomné uznávanie pri orgánoch so sídlom
v Spojenom kráľovstve22. Protokol o Írsku/Severnom Írsku však stanovuje
výnimky z tejto zásady23.

Posledný bod konkrétnejšie okrem iného znamená toto:


Akreditácia audítorov:
o Audítori akreditovaní akreditačným orgánom v Spojenom kráľovstve
nebudú môcť vypracúvať overovacie správy na predkladanie podľa
článku 19 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ale audítori, ktorí majú
sídlo v Severnom Írsku a sú akreditovaní vnútroštátnym akreditačným
orgánom v členskom štáte EÚ podľa ustanovení nariadenia (EÚ)
2018/2067 a nariadenia (ES) č. 765/2008, budú môcť vypracúvať
overovacie správy pre prevádzkovateľov, ak títo prevádzkovatelia majú
sídlo v Severnom Írsku, na predkladanie podľa článku 19 ods. 5 a 6

20

Povinnosti týkajúce sa vývozu podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014 (registrácia a nahlasovanie) sú
nevyhnutné vzhľadom na medzinárodné záväzky Únie (pozri článok 6 ods. 1 protokolu
o Írsku/Severnom Írsku).

21

V prípade, že je potrebná výmena informácií alebo vzájomné konzultácie, uskutočnia sa v rámci
spoločnej konzultačnej pracovnej skupiny zriadenej na základe článku 15 protokolu o Írsku/Severnom
Írsku.

22

Článok 7 ods. 3 prvý pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

23

Článok 7 ods. 3 druhý a tretí pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.
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nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Audítori, ktorí majú sídlo v Severnom Írsku
a sú akreditovaní vnútroštátnym akreditačným orgánom v členskom štáte
EÚ, nebudú môcť vypracúvať overovacie správy pre prevádzkovateľov,
ktorí majú sídlo v členskom štáte EÚ.
o Audítori akreditovaní na overovanie účtovnej závierky v súlade s právnymi
predpismi Spojeného kráľovstva nebudú môcť vypracúvať overovacie
správy na predkladanie podľa článku 19 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ)
č. 517/2014.


Certifikácia osôb a podnikov:
o osoby v Severnom Írsku certifikované v rámci certifikačného programu
ustanoveného Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Severnému Írsku môžu
vykonávať činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 8 ods. 1 a 3
nariadenia (EÚ) č. 517/2014,
o osoby v EÚ nemožno certifikovať v rámci certifikačného programu
ustanoveného Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Severnému Írsku.

Všeobecné informácie v tomto ohľade sú dostupné na webovom sídle Komisie
o fluórovaných skleníkových plynoch (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_sk).
Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené o ďalšie aktuálne informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy
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