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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM FLUORHOLDIGE
DRIVHUSGASSER

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
Det Forenede Kongerige med virkning fra den 30. marts 2019, kl. 00.00 (CET)
("udtrædelsesdatoen")1 vil overgå til at være et "tredjeland"2.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af usikkerheden omkring ratificeringen af udtrædelsesaftalen bør alle
interesserede parter, navnlig erhvervsdrivende, være opmærksomme på de juridiske
konsekvenser, der skal tages højde for, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et
tredjeland.
Med forbehold af den overgangsperiode, der er fastsat i udkastet til udtrædelsesaftalen 3,
vil EU-reglerne om fluorholdige drivhusgasser, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser4, fra
udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede . Dette har navnlig de
nedenfor beskrevne konsekvenser:

1

Det Europæiske Råd kan, jf. artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, efter aftale med
Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutte, at traktaterne ophører med at finde anvendelse fra en
senere dato.

2

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

3

Jf. fjerde del i det udkast til aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands
udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, som
forhandlingsparterne
nåede
til
enighed
om
den
14.
november
2018
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiatorslevel-14-november-2018-including-text-article-132_en)

4

EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

1.

TILDELING AF HYDROFLUORCARBONKVOTER
Ifølge forordning (EU) nr. 517/2014 begrænses muligheden for at bringe
hydrofluorcarboner i omsætning af kvoter, som Kommissionen tildeler hver
producent og importør i overensstemmelse med artikel 16, stk. 55.
Fra og med udtrædelsesdatoen 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 hver producent
og importør.
Kommissionen har som del af sine forholdsregler ændret referenceværdierne for
virksomheder i Det Forenede Kongerige med henblik på at udelukke den del, der
har med Det Forenede Kongeriges indenlandske aktiviteter at gøre6 7.

2.

INDBERETNING VEDRØRENDE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER8
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 for virksomheder etableret i tredjelande, som eksporterer
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der er anført i bilag II, til Unionen, og som
agerer gennem en EU-baseret "enerepræsentant"9. Fra og med udtrædelsesdatoen


er virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige, som eksporterer
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der er anført i bilag II, til Unionen,
virksomheder fra et tredjeland. Disse virksomheder skal med hensyn til
handlen med fluorholdige gasser med Unionen indberette de relevante

5

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).

6

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2023 af 17. december 2018 om ændring af
gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 om fastsættelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser, af referenceværdier for perioden 30.
marts 2019 til 31. december 2020 for producenter eller importører, der er etableret i Det Forenede
Kongerige, og som fra den 1. januar 2015 lovligt har markedsført hydrofluorcarboner som indberettet i
medfør af nævnte forordning (EUT L 323 af 19.12.2018, s. 32). Se også afsnit 5 (underafsnittet "EU's
klimapolitik") og bilag 2 i Kommissionens meddelelse "Forberedelse af Det Forenede Kongeriges
udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan" (COM(2018) 880 af
13. november 2018).

7

Denne andel blev fastsat ved en særlig dataindsamlingsøvelse, som blev udført mellem den 18. januar
og den 18. maj 2018 blandt virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige, der har en
referenceværdi.

8

Der mindes om, at artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, jf. udtrædelsesaftalens jf. artikel 96, stk.
3, i tilfælde af at Unionen og Det Forenede Kongerige ratificerer udtrædelsesaftalen, fortsat finder
anvendelse i og på Det Forenede Kongerige for så vidt angår rapportering for det sidste år i
overgangsperioden.

9

Se punkt 4 i denne meddelelse.
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oplysninger som krævet i forordning (EU) nr. 517/2014 via en EU-baseret
enerepræsentant


skal virksomheder, der er etableret i EU-27's medlemsstater, indberette
handel med enheder i Det Forenede Kongerige som import til eller eksport
fra Unionen.

For så vidt angår indberetningsperioden 2018 opfordres interessenterne til at
foretage deres indberetning før udtrædelsesdatoen.
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. Fra og med udtrædelsesdatoen vil
virksomheder, som er etableret i Det Forenede Kongerige, og som eksporterer
sådanne varer til Unionen, ikke længere skulle indberette disse oplysninger.
Oplysningerne vil i stedet skulle indberettes af den EU-baserede importør, som
bringer produkter eller anlæg eller udstyr i omsætning på EU-markedet.
For så vidt angår indberetningsperioden 2018 opfordres interessenterne til at
foretage deres indberetning før udtrædelsesdatoen.
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, indberette dette senest den 31.
marts hvert år. Fra og med udtrædelsesdatoen vil virksomheder etableret i Det
Forenede Kongerige ikke længere skulle indberette disse aktiviteter.
For så vidt angår indberetningsperioden 2018 opfordres interessenterne til at
foretage deres indberetning før udtrædelsesdatoen.
Kommissionen har som del af sine forholdsregler ændret formatet for indberetning
for at sikre separat indberetning af hydrofluorcarboner bragt i anvendelse i Det
Forenede Kongerige og i Unionen med 27 medlemsstater10.
3.

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.

10

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1992 af 14. december 2018 om ændring af
gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 for så vidt angår indberetning af data som omhandlet i
artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 med hensyn til hydrofluorcarboner markedsført i Det
Forenede Kongerige og i Unionen med 27 medlemsstater (EUT L 320 af 17.12.2018, s. 25).
3

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.
Fra og med udtrædelsesdatoen vil akkrediteringer udstedt af Det Forenede
Kongeriges akkrediteringsorgan ikke længere være gyldige i Unionen.
Som følge deraf vil revisorer, der er akkrediteret af Det Forenede Kongeriges
akkrediteringsorgan, ikke længere kunne udfærdige verifikationsrapporter til
fremlæggelse i henhold til artikel 19, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 517/2014.
4.

"ENEREPRÆSENTANT" I FORBINDELSE MED IMPORT
Ifølge artikel 16, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 skal ikke-EU-virksomheder,
der bringer hydrofluorcarboner i omsætning i Unionen, have en "enerepræsentant",
der er etableret i Unionen.
Fra og med udtrædelsesdatoen kræver import af hydrofluorcarboner fra Det
Forenede Kongerige til EU-27 af virksomheder etableret i Det Forenede Kongerige,
at der bemyndiges en enerepræsentant, der er etableret i EU-27.
Fra og med udtrædelsesdatoen betragtes repræsentanter, der er etableret i Det
Forenede Kongerige, ikke længere som "enerepræsentanter" med henblik på import
af hydrofluorcarboner til EU-27 fra tredjelande.

5.

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
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.
4

Ifølge artikel 10, stk. 10, anerkendes autorisationer og uddannelsesbeviser udstedt i
en medlemsstat gensidigt for aktiviteter udført i andre EU-medlemsstater.
Fra og med udtrædelsesdatoen anerkendes autorisationer og uddannelsesbeviser
udstedt i Det Forenede Kongerige ikke længere for aktiviteter, der udføres i EU-27.
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.
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