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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO
EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad nuo 2019 m. kovo 30 d.
0 val. 00 min. (Vidurio Europos laiku) (toliau – išstojimo diena)1 Jungtinė Karalystė bus
trečioji šalis2.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į neaiškumus, susijusius su Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimu, visoms
suinteresuotosioms šalims, ypač ekonominės veiklos vykdytojams, primenamos teisinės
pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į pereinamąjį laikotarpį, nustatytą Susitarimo dėl išstojimo projekte3, nuo
išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebebus taikomos ES taisyklės dėl fluorintų dujų,
visų pirma 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų4. Pagrindinės to pasekmės
nurodomos toliau.
1.

HIDROFLUORANGLIAVANDENILIŲ KVOTOS SKYRIMAS
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 hidrofluorangliavandenilių pateikimas rinkai
ribojamas taikant Komisijos kiekvienam gamintojui ir importuotojui pagal 16
straipsnio 5 dalį skirtas kvotas5.
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Pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine
Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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Žr. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos projekto, dėl kurio derybininkų lygmeniu sutarta
2018 m. lapkričio 14 d., ketvirtą dalį (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).
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OL L 150, 2014 5 20, p. 195.
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Rinkoje įsitvirtinusioms įmonėms skirtos laikotarpio iki 2020 m. gruodžio 31 d. kvotos yra
apskaičiuotos remiantis pamatinėmis vertėmis, nustatytomis 2017 m. spalio 24 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą

Nuo išstojimo dienos Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 nebebus taikomas Jungtinės
Karalystės rinkai pateiktiems hidrofluorangliavandeniliams, ir jie nebebus
įskaičiuojami į gamintojams ir importuotojams Komisijos skirtas kvotas.
Įgyvendindama pasirengimo priemones, Komisija iš dalies keičia Jungtinės
Karalystės įmonėms nustatytas pamatines vertes, kad į jas nebūtų įskaičiuota su
veikla Jungtinės Karalystės viduje susijusi dalis6.7
2.

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS DUJAS TEIKIMAS8
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų gamintojai,
importuotojai ir eksportuotojai turi kasmet iki kovo 31 d. pateikti tam tikrus
duomenis. Šis įpareigojimas taikomas ir trečiosiose šalyse įsisteigusioms įmonėms,
kurios per ES įsisteigusį vienintelį atstovą9 į ES eksportuoja fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir II priede išvardytas dujas. Nuo išstojimo dienos:


Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės, į ES eksportuojančios fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir II priede išvardytas dujas, bus
laikomos trečiosios šalies įmonėmis. Atitinkamus su fluorintų dujų prekyba
Sąjungoje susijusius duomenis, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES)
Nr. 517/2014, šios įmonės turės teikti per ES įsisteigusį vienintelį atstovą;



ES 27 valstybėse narėse įsisteigusios įmonės turės pranešti apie prekybą su
Jungtinės Karalystės subjektais kaip apie importą į ES arba eksportą iš jos.

Suinteresuotosios šalys primygtinai raginamos 2018 m. ataskaitinio laikotarpio
duomenis pateikti iki išstojimo dienos.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės,
kurios ES rinkai pateikia gaminiuose ar įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą
(ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekvienam gamintojui ar
importuotojui, pagal tą reglamentą pranešusiam apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą
rinkai po 2015 m. sausio 1 d., nustatomos 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu
taikomos pamatinės vertės (OL L 287, 2017 11 4, p. 4).
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2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2023, kuriuo dėl pamatinių
verčių, 2019 m. kovo 30 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu taikomų Jungtinėje Karalystėje
įsisteigusiems gamintojams ar importuotojams, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 517/2014 pranešusiems apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą rinkai po 2015 m. sausio
1 d., iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr.
517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatomos pamatinės vertės (OL L 323, 2018
12 19, p.32). Taip pat žr. 2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikato „Pasirengimas Jungtinės
Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Veiksmų planas nenumatytiems
atvejams“ (COM(2018) 880) 5 skirsnį (poskirsnį „ES klimato politika“) ir 2 priedą.
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Ši dalis buvo nustatyta 2018 m. sausio 18 d. – gegužės 18 d. surinkus specialius duomenis kartu su
Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiomis įmonėmis, kurioms yra nustatyta pamatinė vertė.
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Primenama, kad, jei ES ir Jungtinė Karalystė ratifikuos Susitarimą dėl išstojimo, jo 96 straipsnio 3
dalyje numatyta, kad, teikiant paskutinių pereinamojo laikotarpio metų duomenis, Jungtinei Karalystei
ir jos teritorijoje toliau taikomas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnis.
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Žr. šio pranešimo 4 punktą.
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sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, turi kasmet iki kovo 31 d. pateikti tam
tikrus duomenis. Tokias prekes į ES eksportuojančios Jungtinėje Karalystėje
įsisteigusios įmonės nuo išstojimo dienos nebeturės teikti šių duomenų. Vietoj to šią
informaciją turės teikti tuos gaminius ar įrangą Sąjungos rinkai pateikiantis ES
įsisteigęs importuotojas.
Suinteresuotosios šalys primygtinai raginamos 2018 m. ataskaitinio laikotarpio
duomenis pateikti iki išstojimo dienos.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad tam tikrą
kiekį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų suardžiusios arba kaip žaliavą
panaudojusios įmonės turi kasmet iki kovo 31 d. pateikti apie tai praėjusių
kalendorinių metų duomenis. Nuo išstojimo dienos Jungtinės Karalystės įmonėms
nebereikės pranešti apie šią veiklą.
Suinteresuotosios šalys primygtinai raginamos 2018 m. ataskaitinio laikotarpio
duomenis pateikti iki išstojimo dienos.
Įgyvendindama pasirengimo priemones, Komisija iš dalies pakeitė duomenų
teikimo formą, kad užtikrintų atskirą duomenų apie Jungtinės Karalystės rinkai ir 27
valstybių narių ES rinkai pateiktų hidrofluorangliavandenilių teikimą10.
3.

PATIKROS ATASKAITA, AUDITORIŲ AKREDITAVIMAS
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojai, importuotojai ir eksportuotojai
paprašyti pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir
Komisijai patikros ataskaitas. Šias patikros ataskaitas rengia pagal Direktyvą
2003/87/EB akredituotas auditorius arba auditorius, akredituotas tikrinti finansines
ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.
Be to, Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
kiekvienas iš anksto užpildytos įrangos importuotojas pateikia akredituotų auditorių
pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnį išduotą patikros dokumentą.
Jungtinės Karalystės nacionalinės akreditavimo įstaigos suteiktos akreditacijos nuo
išstojimo dienos nebegalios Europos Sąjungoje.
Todėl nuo išstojimo dienos Jungtinės Karalystės nacionalinės akreditavimo įstaigos
akredituoti auditoriai nebegalės rengti pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19
straipsnio 5 ir 6 dalis teiktinų patikros ataskaitų.
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2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1992, kuriuo dėl Reglamento
(ES) Nr. 517/2014 19 straipsnyje nurodytų praneštinų duomenų apie Jungtinės Karalystės ir 27
valstybių narių Sąjungos rinkoms pateiktus hidrofluorangliavandenilius iš dalies keičiamas
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014, OL L 320, 2018 12 17, p. 25.
3

4.

VIENINTELIS ATSTOVAS VYKDANT IMPORTO VEIKLĄ
Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 5 dalį, norėdama ES rinkai
pateikti hidrofluorangliavandenilių, ne ES įsisteigusi įmonė turi turėti vienintelį ES
įsisteigusį atstovą.
Nuo išstojimo dienos hidrofluorangliavandenilius iš Jungtinės Karalystės į ES 27
importuojančios Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės turės įgalioti ES 27
įsisteigusį vienintelį atstovą.
Jungtinėje Karalystėje įsisteigę atstovai nuo išstojimo dienos nebebus laikomi
vieninteliais atstovais hidrofluorangliavandenilių importo iš trečiųjų šalių į ES 27
tikslais.

5.

SERTIFIKUOTI ASMENYS IR ĮMONĖS
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad tam tikros
įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai
užtikrina, kad ši įranga būtų tikrinama dėl nuotėkių. Pagal 4 straipsnio 2 dalies antrą
pastraipą kai kuriuos iš šių patikrinimų turi atlikti sertifikuoti asmenys.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tam tikros
stacionarios įrangos arba šaldymo skyrių operatoriai užtikrina, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą atliktų sertifikatą turintys fiziniai
asmenys.
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB, atlieka mokymo
pažymėjimą turintys asmenys.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnį ES valstybės narės turi parengti:
 sertifikavimo programas, skirtas įmonėms, kurios kitiems subjektams sumontuoja
4 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytą įrangą, ją aptarnauja, atlieka jos
techninę priežiūrą, ją remontuoja arba nutraukia jos eksploataciją;
 sertifikavimo programas, skirtas šią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims;
 mokymo programas, skirtas fiziniams asmenims, kurie surenka fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB.
Remiantis 10 straipsnio 10 dalies antra pastraipa, vienoje valstybėje narėje išduoti
sertifikatai ir mokymo pažymėjimai yra pripažįstami kitose ES valstybėse narėse ir
suteikia galimybę jose vykdyti atitinkamą veiklą.
Jungtinėje Karalystėje išduoti sertifikatai ir mokymo pažymėjimai nuo išstojimo
dienos nebebus pripažįstami ES 27 valstybėse ir nesuteiks galimybės jose vykdyti
atitinkamą veiklą.

4

Bendrosios su tuo susijusios informacijos pateikiama fluorintoms dujoms skirtoje
Komisijos svetainėje (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en). Prireikus šie
tinklalapiai bus atnaujinami ir pateikiama daugiau informacijos.
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