EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR KLIMATPOLITIK

Bryssel den 13 juli 2020
REV2 – ersätter tillkännagivandet
(REV1) av den 19 december 2018

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM FLUORERADE
VÄXTHUSGASER

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31
december 2020. Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i
Förenade kungariket3.
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden4 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i
utträdesavtalet (del B nedan), samt de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del C nedan).
Råd till berörda aktörer
Med hänsyn till de konsekvenser som redovisas i detta tillkännagivande uppmanas de
berörda aktörerna särskilt
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).
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Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.
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Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.

− att bedöma om de fortfarande följer kvotsystemet för utsläppande av fluorkolvägen
på marknaden i EU,
− att se till att de följer rapporterings- och registreringskraven för import, export och
produktion av fluorerade växthusgaser,
− att se till att de årliga granskningsrapporterna upprättas av en revisor som är
ackrediterad av ett ETS-ackrediteringsorgan i EU eller av en revisor som är
ackrediterad för att granska redovisning i enlighet med ett EU-lands lagstiftning,
− att se till att följa etableringskraven för enda representant,
− att se till att serviceföretag och personal har certifiering och utbildningsintyg som
utfärdats i ett EU-land.

Observera
Detta tillkännagivande rör inte
-

EU-förordningen om ämnen som utarmar ozonskiktet,

-

EU-reglerna om utsläppshandel,

-

EU:s kemikalielagstiftning.

Andra tillkännagivanden håller på att utarbetas eller har offentliggjorts5 om dessa frågor.
Notera också att det finns ett allmänt tillkännagivande om förbud och restriktioner, bl.a.
import- och exportlicenser.
A. RÄTTSLÄGE EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är EU:s regler om fluorerade växthusgaser, särskilt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om
fluorerade växthusgaser6, inte längre tillämpliga på Förenade kungariket7. Detta får
särskilt följande konsekvenser.
1.

TILLDELNING AV KVOTER FÖR FLUORKOLVÄTEN
Genom förordning (EU) nr 517/2014 infördes kvoter för att begränsa mängden
fluorkolväten som får släppas ut på marknaden, och det är kommissionen som i

5

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

6

EUT L 150, 20.5.2014, s. 195.

7

När det gäller tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014 på Nordirland, se del C i detta
tillkännagivande.
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enlighet med artikel 16.5 i förordningen8 tilldelar varje producent och importör
kvoter.
Efter övergångsperiodens utgång omfattas inte längre fluorkolväten som släpps ut
på marknaden i Förenade kungariket av förordning (EU) nr 517/2014 och räknas
inte för de kvoter som kommissionen tilldelar producenter och importörer. Företag
baserade i Förenade kungariket kommer precis som andra företag utanför EU med
en representant i EU9 att fortsätta att få kvoter för utsläppande av fluorkolväten på
marknaden på grundval av deras tidigare andelar av marknaden i EU-2710 eller på
grundval av en avsiktsdeklaration om utsläppande på marknaden av fluorkolväten11.
Som ett led i beredskapen samlade kommissionen in uppgifter från företag
etablerade i Förenade kungariket mellan den 18 januari och den 18 maj 2018 om
deras tidigare andelar av marknaden i EU-27. Dessutom har marknadsandelen för
EU i förhållande till Förenade kungariket samlats in från alla rapporterande företag
för åren 2018 och 2019 enligt ändrade rapporteringsregler12. De här uppgifterna gör
det möjligt att fastställa referensvärden för marknaden i EU-27 under de åren så att
kvoter kan tilldelas alla berättigade företag på den grunden för åren efter
övergångsperioden.
2.

RAPPORTERING

AV PRODUKTION, IMPORT OCH EXPORT AV FLUORERADE
VÄXTHUSGASER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS
13
UTGÅNG

2.1.

Produktion, import och export av fluorerade växthusgaser och gaser i
bilaga II
Enligt artikel 19.1 i förordning (EU) nr 517/2014 är de som producerar,
importerar och exporterar fluorerade växthusgaser och gaser förtecknade i
bilaga II skyldiga att rapportera vissa uppgifter senast den 31 mars varje år.
Skyldigheten gäller även företag som är etablerade i tredjeländer. För
rapportering som avser åren som börjar efter utgången av övergångsperioden
gäller följande:

8

Kvoterna för befintliga företag för perioden till och med den 31 december 2020 beräknas utifrån de
referensvärden som fastställts i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1984 av den 24
oktober 2017 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
517/2014 om fluorerade växthusgaser, av referensvärden för perioden 1 januari 2018–31 december
2020 för producenter eller importörer som lagligen har släppt ut fluorkolväten på marknaden från och
med den 1 januari 2015 enligt rapportering i enlighet med den förordningen (EUT L 287, 4.11.2017, s.
4).

9

Artikel 16.5 i förordning (EU) nr 517/2014.

10

Artikel 16.3 i förordning (EU) nr 517/2014.

11

Artikel 16.2 och 16.4 i förordning (EU) nr 517/2014.

12

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/522 av den 27 mars 2019 om ändring av
genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 vad gäller rapportering av uppgifter om produktion och
import och export av polyoler som innehåller fluorkolväten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU)
nr 517/2014 (EUT L 86, 28.3.2019, s. 37).

13

För rapporteringskrav under det sista året i övergångsperioden, se del B i detta tillkännagivande.
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2.2.



Företag etablerade i Förenade kungariket som exporterar fluorerade
växthusgaser och gaser i bilaga II till EU eller importerar dem därifrån är
tredjelandsföretag. Dessa företag behöver rapportera uppgifter enligt
förordning (EU) nr 517/2014 genom en EU-baserad enda representant14.



Företag etablerade i EU ska rapportera sändningar till eller från Förenade
kungariket som import till eller export från EU.

Fluorerade växthusgaser och gaser i bilaga II som ingår i produkter eller
redan påfylld utrustning som släpps ut på marknaden i EU
Enligt artikel 19.4 i förordning (EU) nr 517/2014 måste företag som på EUmarknaden släpper ut fluorerade växthusgaser och gaser förtecknade i bilaga
II som ingår i produkter eller utrustning rapportera vissa uppgifter senast den
31 mars varje år. För rapportering om året som börjar efter utgången av
övergångsperioden gäller följande:

2.3.



Företag som importerar sådana varor till Förenade kungariket behöver
inte längre rapportera uppgifterna.



Företag som importerar sådana varor till EU från Förenade kungariket
ska rapportera handeln som import.

Fluorerade växthusgaser och gaser i bilaga II som destrueras/fluorerade
växthusgaser som används som råmaterial
Enligt artikel 19.2 och 19.3 i förordning (EU) nr 517/2014 måste företag
som förstörde eller använde en viss mängd fluorerade växthusgaser som
råmaterial i EU rapportera detta senast den 31 mars varje år för det föregående
kalenderåret. Användning eller destruering av fluorerade växthusgaser i
tredjeländer omfattas inte av förordningen. För rapporteringen om det år som
börjar efter utgången av övergångsperioden behöver företag som destruerar
eller använder fluorerade växthusgaser som råmaterial i Förenade kungariket
inte längre rapportera den verksamheten.

3.

REGISTRERINGSKRAV
Innan ett företag genomför sådan verksamhet som är rapporteringspliktig enligt
artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 ska det registrera sig på kommissionens
webbplats för användning av det elektroniska rapporteringsverktyget15.

14

Se avsnitt A.5 i detta tillkännagivande.

15

Artikel 1.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 av den 30 oktober 2014 om
fastställande av formatet och metoden för inlämning av den rapport som avses i artikel 19 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (EUT L 318,
5.11.2014, s. 5).
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4.

GRANSKNINGSRAPPORTER, ACKREDITERING AV REVISORER
Enligt artikel 19.6 i förordning (EU) nr 517/2014 ska de som producerar, importerar
och exporterar fluorerade växthusgaser på begäran göra granskningsrapporter
tillgängliga för den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och EUkommissionen. Granskningsrapporterna ska upprättas av en revisor som är
ackrediterad enligt direktiv 2003/87/EG eller av en revisor som är ackrediterad för
att granska redovisning i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning.
Dessutom ska enligt artikel 19.5 i förordning (EU) nr 517/2014 varje importör av
redan påfylld utrustning lämna in ett granskningsdokument som ska ha utfärdats av
ackrediterade revisorer i överensstämmelse med artikel 14 i förordning (EU)
nr 517/2014. Enligt artikel 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014.ska revisorn vara
ackrediterad enligt direktiv 2003/87/EG eller ackrediterad för att granska
redovisning i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning.
För revisorer som är ackrediterade enligt direktiv 2003/87/EG kommer United
Kingdom Accreditation Service att efter utgången av övergångsperioden upphöra att
vara ett nationellt ackrediteringsorgan enligt förordning (EU) 2018/2067 och
förordning (EG) nr 765/2008. Således är dess intyg om ackreditering inte längre
giltiga eller erkända i EU efter utgången av övergångsperioden.
Efter utgången av övergångsperioden kan alltså
o revisorer ackrediterade av United Kingdom Accreditation Service enligt
direktiv 2003/87/EG och
o revisorer ackrediterade för att granska redovisning i enlighet med brittisk
lagstiftning
inte längre upprätta granskningsdokument för inlämning enligt artikel 19.5 och 19.6
i förordning (EU) nr 517/2014.

5.

ENDA REPRESENTANT VID IMPORT OCH PRODUKTION
Det framgår av artikel 16.5 i förordning (EU) nr 517/2014 att ett företag som är
etablerat utanför EU måste ha en enda representant som är etablerad i EU för att få
kvoter tilldelade för utsläppande av fluorkolväten på EU-marknaden.
Efter utgången av övergångsperioden krävs för att ett företag etablerat i Förenade
kungariket ska få släppa ut fluorkolväten på marknaden i EU att företaget har en
enda representant etablerad i EU.
Efter utgången av övergångsperioden betraktas representanter etablerade i Förenade
kungariket inte längre som ”enda representant” enligt förordning (EU) nr 517/2014.

6.

CERTIFIERADE PERSONER OCH FÖRETAG
Enligt artikel 4.1 och 4.2 i förordning (EU) nr 517/2014 ska operatörer av viss
utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser se till att utrustningen
kontrolleras för läckor. Enligt artikel 4.2 andra stycket ska vissa av kontrollerna
utföras av certifierade personer.
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Enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 517/2014 ska operatörer av viss stationär
utrustning eller vissa kylenheter se till att återvinningen av de fluorerade
växthusgaserna genomförs av fysiska personer som innehar ett certifikat.
Enligt artikel 8.3 i förordning (EU) nr 517/2014 ska återvinningen av fluorerade
växthusgaser från luftkonditioneringsutrustning i sådana motorfordon som omfattas
av direktiv 2006/40/EG utföras av personer med ett utbildningsintyg.
Enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 517/2014 ska EU:s medlemsstater inrätta
följande:
 Certifieringsprogram för företag som utför installation, service, underhåll,
reparation eller nedmontering av den utrustning som förtecknas i artikel 4.2 a–d
för andra parters räkning.
 Certifieringsprogram för fysiska personer som bedriver den verksamheten.
 Utbildningsprogram för fysiska personer som återvinner fluorerade växthusgaser
från luftkonditioneringsutrustning i sådana motorfordon som omfattas av direktiv
2006/40/EG.
Enligt artikel 10.10 andra stycket ska de certifikat och utbildningsintyg som
utfärdats i en medlemsstat erkännas ömsesidigt för verksamhet som bedrivs i andra
EU-medlemsstater.
Efter utgången av övergångsperioden är certifikat och utbildningsintyg som
utfärdats i Förenade kungariket inte längre erkända för verksamhet som bedrivs i
EU.
B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
Enligt artikel 96.3 i utträdesavtalet ska artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 fortsätta
att vara tillämplig på och i Förenade kungariket vad gäller rapporteringen för sista året i
övergångsperioden.
Enligt artikel 96.6 b i utträdesavtalet ska brittiska företag, i den mån som krävs för att
följa artikel 96.3, fortsätta att ha tillgång till det rapporteringsverktyg som bygger på
formatet i bilagan till förordning (EU) 1191/2014 för administration och rapportering om
fluorerade växthusgaser.
Enbart med avseende på rapporteringskraven i artikel 19 i förordning (EU) 517/2014 för
det sista året i övergångsperioden är alltså


företag etablerade i Förenade kungariket att betrakta som företag etablerade i EU,



men tidsfristerna den 31 mars och den 30 juni 2021 gäller.
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C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter utgången av övergångsperioden är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt16.
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av
Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden17.
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat18.
I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att förordning (EU) nr 517/2014 är
tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland19.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B i detta tillkännagivande ska
förstås så att de inbegriper Nordirland, medan hänvisningar till Förenade kungariket ska
förstås så att de endast avser Storbritannien.
Det betyder bl.a. följande:


Utsläppande på marknaden och användning i Nordirland av fluorerade
växthusgaser och gaser i bilaga II till förordning (EU) nr 517/2014 samt av varor
och utrustning som innehåller eller vars funktion förutsätter sådana gaser måste
överensstämma med förordning (EU) nr 517/2014.



Utsläppande på marknaden i Nordirland av fluorkolväten räknas in i den kvot som
fastställs enligt förordning (EU) nr 517/2014. Vidare måste utsläppande på
marknaden i Nordirland av fluorkolväten som redan påfyllts i utrustning enligt
artikel 14 i den förordningen redovisas i kvotsystemet och dokumenteras med en
förklaring om överensstämmelse.



Sändningar från Nordirland till EU räknas inte som import enligt förordning (EU)
nr 517/2014.



Sändningar från EU till Nordirland räknas inte som export enligt förordning (EU)
nr 517/2014.



Sändningar från Storbritannien eller ett tredjeland till Nordirland räknas som
import enligt förordning (EU) nr 517/2014.



Sändningar från Nordirland till Storbritannien20 räknas som export enligt
förordning (EU) nr 517/2014.

16

Artikel 185 i utträdesavtalet.

17

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

18

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.

19

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 26 i bilaga 2 till det protokollet.
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Om en enda representant är etablerad i Nordirland uppfyller det kravet på
etablering i EU vid tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014.

Enligt protokollet om Irland/Nordirland är det dock inte möjligt för Förenade kungariket
att med avseende på Nordirland


delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning21,



åberopa ursprungslandsprincipen eller principen om ömsesidigt erkännande för
organ etablerade i Förenade kungariket22. I protokollet om Irland/Nordirland
föreskrivs dock undantag från den här principen23.

Undantagen innebär bl.a. följande:


Ackreditering av revisorer:
o Revisorer ackrediterade av ett organ i Förenade kungariket kan inte längre
upprätta granskningsdokument för inlämning enligt artikel 19.5 och 19.6 i
förordning (EU) nr 517/2014. Revisorer som är etablerade i Nordirland och
ackrediterade av ett nationellt organ i ett EU-land enligt förordning (EU)
2018/2067 och förordning (EG) nr 765/2008 kan dock upprätta
granskningsdokument för företag, förutsatt att företagen är etablerade i
Nordirland, för inlämning enligt artikel 19.5 och 19.6 i förordning (EU) nr
517/2014. Revisorer som är etablerade i Nordirland och ackrediterade av
ett nationellt organ i ett EU-land kan inte upprätta granskningsdokument
för företag etablerade i EU-länderna.
o Revisorer som är ackrediterade för att granska redovisning i enlighet med
brittisk lagstiftning kan inte upprätta granskningsdokument för inlämning
enligt artikel 19.5 och 19.6 i förordning (EU) nr 517/2014.



Certifiering av personer och företag:
o Personer i Nordirland som är certifierade enligt ett certifieringsprogram
upprättat av Förenade kungariket med avseende på Nordirland får utföra
sådan verksamhet som avses i artikel 4.1 och 4.2 och artikel 8.1 och 8.3 i
förordning (EU) nr 517/2014.
o Personer i EU kan inte certifieras enligt ett certifieringsprogram upprättat
av Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

20

Skyldigheterna avseende export enligt förordning (EU) nr 517/2014 (registrering och rapportering)
krävs enligt unionens internationella åtaganden (jfr artikel 6.1 i protokollet om Irland/Nordirland).

21

Om informationsutbyte eller samråd krävs ska det äga rum i en gemensam arbetsgrupp enligt artikel 15
i protokollet om Irland/Nordirland.

22

Artikel 7.3 första stycket i protokollet om Irland/Nordirland.

23

Artikel 7.3 andra och tredje stycket i protokollet om Irland/Nordirland.
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Kommissionens
webbplats
om
fluorerade
växthusgaser
(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en)
innehåller
allmän
information.
Webbplatsen kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för klimatpolitik
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