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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA FLUORATTUJA
KASVIHUONEKAASUJA KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas maa’1 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00
(Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä ’eroamispäivä’2.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia, vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska erosopimuksen ratifiointiin liittyy epävarmuustekijöitä, kaikkia asianomaisia ja
erityisesti talouden toimijoita muistutetaan oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava
huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei erosopimuksen luonnoksessa3 tarkoitetusta siirtymäkaudesta muuta johdu,
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevia EU:n sääntöjä ja erityisesti fluoratuista
kasvihuonekaasuista 16 päivänä huhtikuuta 2014 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) N:o 517/20144 ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:

1

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

2

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto voi
yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Ks. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja
Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimusluonnos, josta sovittiin neuvottelijoiden tasolla 14.
marraskuuta 2018, neljäs osa (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).

4

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

1.

FLUORIHIILIVETYJÄ KOSKEVIEN KIINTIÖIDEN JAKAMINEN
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 mukaan fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista
rajoitetaan kiintiöillä, jotka komissio jakaa kullekin tuottajalle ja maahantuojalle
asetuksen 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti.5
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille saatetut fluorihiilivedyt eivät
eroamispäivästä alkaen enää kuulu asetuksen (EU) N:o 517/2014 soveltamisalaan
eikä niitä oteta huomioon, kun komissio jakaa kiintiöitä tuottajille ja maahantuojille
Osana
varautumistoimenpiteitä
komissio
on
muuttanut
Yhdistyneen
kuningaskunnan yritysten viitearvoja siten, ettei niihin sisälly Yhdistyneen
kuningaskunnan sisäiseen toimintaan liittyvää osuutta.67

2.

FLUORATTUJA KAASUJA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN8
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 1 kohdan mukaan fluorattujen
kasvihuonekaasujen ja liitteessä II lueteltujen kaasujen tuottajien, maahantuojien ja
viejien on ilmoitettava eräät tiedot vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta. Tämä
velvoite koskee myös kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityksiä, jotka vievät
fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja EU:hun EU:ssa
toimivan ”ainoan edustajan” kautta.9 Eroamispäivästä alkaen

5

Kiintiöt, joita vakiintuneille yrityksille myönnetään 31. joulukuuta 2020 saakka, lasketaan fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014
mukaisesta viitearvojen määrittämisestä 1 päivän tammikuuta 2018 ja 31 päivän joulukuuta 2020
väliselle ajalle kutakin sellaista tuottajaa tai maahantuojaa varten, joka on laillisesti saattanut kyseisen
asetuksen mukaisesti ilmoitettuja fluorihiilivetyjä markkinoille 1 päivästä tammikuuta 2015,
24 päivänä lokakuuta 2017 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/1984 (EUVL
L 287, 4.11.2017, s. 4) vahvistettujen viitearvojen perusteella.
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Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2023, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014
mukaisesta viitearvojen määrittämisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1984
muuttamisesta viitearvojen osalta 30 päivän maaliskuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliselle
ajalle sellaisia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneita tuottajia tai maahantuojaa varten, jotka
ovat laillisesti saattaneet mainitun asetuksen mukaisesti ilmoitettuja fluorihiilivetyjä markkinoille 1
päivästä tammikuuta 2015 (EUVL L 323, 19.12.2018, s. 32). Ks. myös komission tiedonannon
”Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista 30. maaliskuuta
2019: Varautumissuunnitelma” kohta 5 (alakohta ”EU:n ilmastopolitiikka”) ja liite 2 (COM(2018) 880
final, 13.11.2018).
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Tämä osuus määritettiin erityisellä tiedonkeruulla 18. tammikuuta ja 18. toukokuuta 2018 välisenä
aikana sellaisten yritysten keskuudessa, joille on määritetty viitearvo ja jotka ovat sijoittautuneet
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
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On muistettava, että joss EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ratifioivat erosopimuksen, sen 96 artiklan
3 kohdassa määrätään, että asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklaa on sovellettava edelleen
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sellaisten tietojen raportoinnin
osalta, jotka koskevat siirtymäkauden viimeistä vuotta.
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Ks. tämän tiedonannon 4 kohta.
2



Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet yritykset, jotka vievät
fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja EU:hun, ovat
kolmannen maan yrityksiä. Kun on kyse näiden yritysten harjoittamasta
fluorattujen kaasujen kaupasta unionin kanssa, yritysten on ilmoitettava
asetuksessa (EU) N:o 517/2014 vaaditut asiaankuuluvat tiedot EU:ssa
toimivan ainoan edustajan kautta; ja



EU27-jäsenvaltioihin
sijoittautuneiden
yritysten
on
ilmoitettava
kaupankäyntinsä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien yritysten
kanssa joko tuontina EU:hun tai vientinä EU:sta.

Vuotta 2018 koskevan raportointikauden osalta sidosryhmiä kannustetaan
voimakkaasti ilmoittamaan tiedot ennen eroamispäivää.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti yritysten, jotka
saattavat tuotteissa tai laitteissa olevia fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II
lueteltuja kaasuja EU:n markkinoille, on ilmoitettava tietyt tiedot vuosittain
viimeistään 31. maaliskuuta. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet
yritykset, jotka vievät tällaisia tavaroita EU:hun, eivät enää eroamispäivästä alkaen
ilmoita näitä tietoja. Sen sijaan EU:hun sijoittautuneen maahantuojan, joka saattaa
tuotteita tai laitteita unionin markkinoille, on ilmoitettava nämä tiedot.
Vuotta 2018 koskevan raportointikauden osalta sidosryhmiä kannustetaan
voimakkaasti ilmoittamaan tiedot ennen eroamispäivää.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti yritysten,
jotka ovat hävittäneet tai käyttäneet raaka-aineena tietyn määrän fluorattuja
kasvihuonekaasuja, on ilmoitettava asiasta vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta
edeltävän kalenterivuoden osalta. Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten ei enää
tarvitse ilmoittaa näitä tietoja eroamispäivästä alkaen.
Vuotta 2018 koskevan raportointikauden osalta sidosryhmiä kannustetaan
voimakkaasti ilmoittamaan tiedot ennen eroamispäivää.
Osana varautumistoimenpiteitä komissio on muuttanut raportointimuotoa
varmistaakseen, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa markkinoille saatetuista
fluorihiilivedyistä ja EU-27: n markkinoista raportoidaan erikseen.10

3.
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VARMENNUSKERTOMUS JA TARKASTAJIEN AKKREDITOINTI

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1992, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EU)
N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetusta fluorihiilivetyjen saattamista Yhdistyneen kuningaskunnan ja
27 jäsenvaltion unionin markkinoille koskevien tietojen ilmoittamisesta (EUVL L 320, 17.12.2018, s.
25).
3

Fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on asetuksen
(EU) N:o 517/2014 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti toimitettava pyynnöstä
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle
varmennuskertomukset. Nämä kertomukset laatii joko direktiivin 2003/87/EY
mukaisesti akkreditoitu tarkastaja tai tarkastaja, joka on akkreditoitu asianomaisen
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti varmentamaan tilinpäätöksiä.
Lisäksi kunkin valmiiksi täytettyjen laitteiden maahantuojan on asetuksen (EU) N:o
517/2014 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitettava akkreditoidun tarkastajan
antama todentamisasiakirja asetuksen (EU) N:o 517/2014 14 artiklan mukaisesti.
Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen akkreditointielimen akkreditoinnit eivät
enää eroamispäivästä alkaen ole voimassa EU:ssa.
Näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen akkreditointielimen
akkreditoimat tarkastajat eivät enää eroamispäivästä lähtien voi laatia
varmennuskertomuksia, jotka on toimitettava asetuksen (EU) N:o 517/2014
19 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti.
4.

”AINOA EDUSTAJA” TUONNIN YHTEYDESSÄ
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n ulkopuolinen
yritys, joka haluaa saattaa fluorihiilivetyjä EU:n markkinoille, tarvitsee EU:hun
sijoittautuneen ”ainoan edustajan”.
Jotta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys voi tuoda
fluorihiilivetyjä Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU27-jäsenvaltioihin, sen on
valtuutettava eroamispäivästä alkaen EU27-jäsenvaltioihin sijoittautunut ”ainoa
edustaja”.
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneita edustajia ei enää eroamispäivästä
alkaen katsota ”ainoiksi edustajiksi”, kun on kyse fluorihiilivetyjen tuonnista
kolmansista maista EU27-jäsenvaltioihin.

5.

PÄTEVÖIDYT HENKILÖT JA YRITYKSET
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tiettyjen
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden haltijoiden on varmistettava, että
laite tarkastetaan vuotojen varalta. Asetuksen (EU) N:o 517/2014 4 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti pätevöityjen henkilöiden on suoritettava osa
näistä tarkastuksista.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti eräiden kiinteiden
laitteiden ja jäähdytysyksiköiden haltijoiden on varmistettava, että fluorattujen
kasvihuonekaasujen talteenoton suorittavat luonnolliset henkilöt, joilla on
pätevyystodistukset.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti direktiivin
2006/40/EY soveltamisalaan kuuluvien moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteista
peräisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenoton voivat suorittaa
ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on koulutusta koskeva todistusasiakirja.
4

Asetuksen (EU) N:o 517/2014 10 artiklan mukaan EU:n jäsenvaltioiden on otettava
käyttöön
 pätevöintijärjestelmiä 4 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa lueteltuja laitteita
muille osapuolille asentavia, huoltavia, kunnossapitäviä, korjaavia tai käytöstä
poistavia yrityksiä varten;
 pätevöintijärjestelmiä kyseisiä tehtäviä hoitaville luonnollisille henkilöille; ja
 koulutusohjelmia
direktiivin
2006/40/EY
soveltamisalaan
kuuluvien
moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteista peräisin olevien fluorattujen
kasvihuonekaasujen talteenotosta huolehtiville luonnollisille henkilöille.
Asetuksen (EU) N:o 517/2014 10 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
yhdessä jäsenvaltiossa myönnetyt pätevyystodistukset ja koulutusta koskevat
todistusasiakirjat tunnustetaan vastavuoroisesti muissa EU:n jäsenvaltioissa
toteutettavien toimien suorittamiseksi.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettyjä pätevyystodistuksia ja koulutusta
koskevia todistusasiakirjoja ei enää eroamispäivästä alkaen tunnusteta EU27jäsenvaltioissa toteutettavien toimien suorittamiseksi.
Fluorattuja
kaasuja
koskevalla
(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en) on
verkkosivustoa päivitetään tarpeen mukaan.
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komission
yleistä tietoa

verkkosivustolla
asiasta. Kyseistä

