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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU O
FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že ode dne 30. března 2019, 00:00
hodin (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“)1 se Spojené království stane „třetí zemí“2.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem k nejistotě ohledně ratifikace dohody o vystoupení se všechny zúčastněné
strany, a zejména hospodářské subjekty, upozorňují na právní důsledky, jež je nutné brát
v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou přechodného období stanoveného v návrhu dohody o vystoupení3 se na
Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní předpisy EU o
fluorovaných plynech, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech 4. To má
zejména tyto důsledky:
1.

PŘIDĚLOVÁNÍ KVÓT NA ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÉ UHLOVODÍKY
V souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 je uvádění částečně
fluorovaných uhlovodíků na trh omezeno prostřednictvím kvót přidělovaných
Komisí každému výrobci a dovozci5.

1

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestanou platit k pozdějšímu datu.

2

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

3

Srov. část čtvrtou návrhu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z
Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, dohodnutého na úrovni vyjednavačů
dne 14. listopadu 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-ukeu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).
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Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

5

Kvóty pro zavedené podniky na období do 31. prosince 2020 se vypočítávají na základě referenčních
hodnot stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým

Počínaje datem vystoupení částečně fluorované uhlovodíky, které jsou uvedeny
na trh Spojeného království, již nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU)
č. 517/2014 a nezapočítávají se do kvóty přidělené Komisí výrobcům a dovozcům.
V rámci svých přípravných opatření Komise pozměnila referenční hodnoty podniků
ve Spojeném království tak, aby z nich byl vyloučen podíl domácích aktivit
Spojeného království.6 7
2.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O FLUOROVANÝCH PLYNECH8
Podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 musí výrobci, dovozci a vývozci
fluorovaných skleníkových plynů a plynů uvedených v příloze II oznámit každý rok
do 31. března určité údaje. Tato povinnost se vztahuje i na podniky usazené
ve třetích zemích a vyvážející fluorované skleníkové plyny a plyny uvedené
v příloze II do EU, které jednají prostřednictvím „výhradního zástupce“ usazeného v
EU9. Počínaje datem vystoupení


se podniky usazené ve Spojeném království, které vyvážejí fluorované
skleníkové plyny a plyny uvedené v příloze II do EU, stávají podniky ze třetí
země. Pokud jde o jejich obchod s fluorovanými plyny uskutečňovaný
s Unií, budou tyto podniky muset oznamovat příslušné údaje požadované
v nařízení (EU) č. 517/2014 prostřednictvím výhradního zástupce usazeného
v EU, a



musí podniky usazené v členských státech EU-27 oznamovat obchod se
subjekty ve Spojeném království jako dovoz do EU nebo vývoz z EU.

Pokud jde o podání zprávy za rok 2018, zúčastněné strany se důrazně vyzývají, aby
zprávu podaly před datem vystoupení.
Podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 musí podniky, které uvádějí na trh
EU fluorované skleníkové plyny a plyny uvedené v příloze II obsažené ve výrobcích
se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových
plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého
výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na
trh částečně fluorované uhlovodíky (Úř. věst. L 287, 4.11.2017, s. 4).
6

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2023 ze dne 17. prosince 2018 o změně prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanoví referenční hodnoty, pokud jde o referenční
hodnoty na období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 pro výrobce nebo dovozce usazené ve
Spojeném království, kteří podle uvedeného nařízení od 1. ledna 2015 zákonně uvedli na trh částečně
fluorované uhlovodíky (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 32). Viz také oddíl 5 (pododdíl „Politika EU
v oblasti klimatu“) a příloha 2 sdělení Komise „Příprava na vystoupení Spojeného království z
Evropské unie dne 30. března 2019: alternativní akční plán“ (COM(2018) 880), 13. listopadu 2018.

7

Tento podíl byl stanoven při zvláštním shromažďování údajů, které proběhlo v době od 18. ledna
do 18. května 2018 u podniků, jež mají referenční hodnotu a jsou usazeny ve Spojeném království.

8

Připomeňme, že pokud EU a Spojené království dohodu o vystoupení ratifikují, čl. 96 odst. 3 této
dohody stanoví, že na Spojené království a ve Spojeném království se ve vztahu k podávání zpráv za
poslední rok přechodného období i nadále použije článek 19 nařízení (EU) č. 517/2014.

9

Viz bod 4 tohoto oznámení.
2

či v zařízení, oznámit každý rok do 31. března určité údaje. Počínaje datem
vystoupení podniky usazené ve Spojeném království, které toto zboží vyvážejí
do EU, již tyto údaje neoznamují. Místo toho bude muset tyto informace oznamovat
dovozce usazený v EU, který příslušné výrobky či zařízení uvádí na trh v Unii.
Pokud jde o podání zprávy za rok 2018, zúčastněné strany se důrazně vyzývají, aby
zprávu podaly před datem vystoupení.
Podle čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 517/2014 musí podniky, které zneškodnily
určité množství fluorovaných skleníkových plynů nebo použily určité množství
těchto plynů jako vstupní surovinu, oznámit každý rok do 31. března příslušné údaje
za předchozí kalendářní rok. Počínaje datem vystoupení podniky ve Spojeném
království již tyto činnosti oznamovat nemusí.
Pokud jde o podání zprávy za rok 2018, zúčastněné strany se důrazně vyzývají, aby
zprávu podaly před datem vystoupení.
V rámci svých přípravných opatření Komise pozměnila formát podávání zpráv, aby
zajistila oddělené podávání zpráv, pokud jde o částečně fluorované uhlovodíky
uváděné na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy.10
3.

OVĚŘOVACÍ ZPRÁVA, AKREDITACE AUDITORŮ
Podle čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) č. 517/2014 musí výrobci, dovozci a vývozci
fluorovaných skleníkových plynů na požádání zpřístupnit ověřovací zprávy
příslušnému orgánu dotčeného členského státu a Komisi. Tyto ověřovací zprávy
vypracovává auditor akreditovaný podle směrnice 2003/87/ES nebo auditor
akreditovaný pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů dotčeného
členského státu.
Kromě toho podle čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 musí každý dovozce
předem naplněných zařízení předložit ověřovací dokument vydaný akreditovanými
auditory v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 517/2014.
Počínaje datem vystoupení nebudou akreditace udělené vnitrostátním akreditačním
orgánem Spojeného království v EU již platné.
V důsledku toho auditoři akreditovaní vnitrostátním akreditačním orgánem
Spojeného království již nebudou moci počínaje datem vystoupení vypracovávat
ověřovací zprávy předkládané podle čl. 19 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 517/2014.

4.

„VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE“ V PŘÍPADĚ DOVOZŮ
Podle čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 je pro uvedení částečně fluorovaných
uhlovodíků na trh v EU podnikem, který není usazen v EU, nutný „výhradní
zástupce“, který je usazen v EU.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1992 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů uvedených v článku 19 nařízení (EU) č.
517/2014 v souvislosti s částečně fluorovanými uhlovodíky uváděnými na trh ve Spojeném království
a v Unii s 27 členskými státy (Úř. věst. L 320, 17.12.2018, s. 25).
3

Počínaje datem vystoupení je nutno k dovozu částečně fluorovaných uhlovodíků ze
Spojeného království do členských států EU-27 podnikem usazeným ve Spojeném
království pověřit „výhradního zástupce“ usazeného v členských státech EU-27.
Počínaje datem vystoupení se pro účely dovozu částečně fluorovaných uhlovodíků
do členských států EU-27 ze třetích zemí za „výhradní zástupce“ již nepovažují
zástupci usazení ve Spojeném království.
5.

CERTIFIKOVANÉ OSOBY A PODNIKY
Podle čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 517/2014 musí provozovatelé zařízení, které
obsahuje fluorované skleníkové plyny, zajistit u tohoto zařízení kontroly těsnosti.
Podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce musí některé z těchto kontrol provádět
certifikované osoby.
Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 musí provozovatelé některých
stacionárních zařízení nebo chladicích jednotek zajistit, aby znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů prováděly fyzické osoby, které jsou držiteli
příslušného certifikátu.
Podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014 musí být znovuzískávání fluorovaných
skleníkových plynů z klimatizačních zařízení motorových vozidel spadajících
do oblasti působnosti směrnice 2006/40/ES prováděno osobami, které jsou držiteli
osvědčení o školení.
Podle článku 10 nařízení (EU) č. 517/2014 musí členské státy EU zavést:
 certifikační programy pro podniky provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu
nebo vyřazení z provozu u zařízení uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a) až d) pro
jiné strany,
 certifikační programy pro fyzické osoby, které tyto činnosti provádějí, a
 školicí programy pro fyzické osoby provádějící znovuzískávání fluorovaných
skleníkových plynů z klimatizačních zařízení motorových vozidel spadajících
do oblasti působnosti směrnice 2006/40/ES.
Podle čl. 10 odst. 10 druhého pododstavce se certifikáty a osvědčení o školení
vydané v jednom členském státě vzájemně uznávají v souvislosti s činnostmi
prováděnými v jiných členských státech EU.
Počínaje datem vystoupení se certifikáty a osvědčení o školení vydané ve Spojeném
království v souvislosti s činnostmi prováděnými v členských státech EU-27 již
neuznávají.

Související obecné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Komise
věnovaných fluorovaným plynům (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_cs). Obsah
těchto stránek bude podle potřeby aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro oblast klimatu
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