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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI FLUORĒTO
SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības. Tas nozīmē, ka no
2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)1
Apvienotā Karaliste būs trešā valsts2.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā neskaidrības saistībā ar izstāšanās līguma ratifikāciju, visām ieinteresētajām
personām un īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar
kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Saskaņā ar izstāšanās līguma projektā paredzēto pārejas laiku3 no izstāšanās dienas ES
noteikumi par fluorētajām gāzēm un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada
16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm4 Apvienotajai
Karalistei vairs nebūs saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas.
1.

FLUOROGĻŪDEŅRAŽU KVOTU IEDALE
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 517/2014 fluorogļūdeņražu laišana tirgū ir ierobežota ar
kvotām, ko Komisija iedala katram ražotājam un importētājam saskaņā ar 16. panta
5. punktu5.
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Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto
Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Sal. Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
un Eiropas Atomenerģijas kopienas projekta, par ko sarunu vedēja līmenī panākta vienošanās 2018.
gada 14. novembrī (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-euagreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en), Ceturto daļu.
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OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.
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Kvotas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim vēsturiskajiem uzņēmumiem aprēķina, pamatojoties
uz atsauces vērtībām, kas noteiktas Komisijas 2017. gada 24. oktobra Īstenošanas lēmumā (ES)

No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes tirgū laistie fluorogļūdeņraži vairs
neietilps Regulas (ES) Nr. 517/2014 darbības jomā un vairs netiks iekļauti kvotās,
ko Komisija iedala ražotājiem un importētājiem.
Veicot sagatavošanās pasākumus, Komisija ir grozījusi Apvienotās Karalistes
uzņēmumu atsauces vērtības, lai izslēgtu to daļu, kas saistīta ar iekšzemes darbībām
Apvienotajā Karalistē6 7.
2.

ZIŅOŠANA PAR FLUORĒTAJĀM GĀZĒM8
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 1. punktu fluorētu
siltumnīcefekta gāzu un II pielikumā uzskaitīto gāzu ražotājiem, importētājiem un
eksportētājiem katru gadu līdz 31. martam jāpaziņo noteikti dati. Šis pienākums
attiecas arī uz uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs un eksportē
fluorētas siltumnīcefekta gāzes un II pielikumā uzskaitītās gāzes uz ES, izmantojot
ES bāzētu “vienīgo pārstāvi”9. No izstāšanās dienas


uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un eksportē uz
ES fluorētas siltumnīcefekta gāzes un II pielikumā uzskaitītās gāzes, ir
uzņēmumi no trešās valsts. Attiecībā uz fluorēto gāzu tirdzniecību ar
Savienību šiem uzņēmumiem būs jāpaziņo attiecīgi dati, kas prasīti Regulā
(ES) Nr. 517/2014, izmantojot ES bāzētu “vienīgo pārstāvi”; un



uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ES-27 dalībvalstīs, būs jāziņo par
tirdzniecību (imports uz vai eksports no ES) ar struktūrām Apvienotajā
Karalistē.

Attiecībā uz 2018. gada pārskata periodu ieinteresētās personas tiek stingri
mudinātas ziņot pirms izstāšanās dienas.
2017/1984, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm attiecībā uz periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
nosaka atsauces vērtības katram ražotājam vai importētājam, kurš no 2015. gada 1. janvāra likumīgi
laidis tirgū fluorogļūdeņražus un par to ziņojis saskaņā ar minēto regulu (OV L 287, 4.11.2017.,
4. lpp.).
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Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2023 (2018. gada 17. decembris) par Īstenošanas lēmuma
2017/1984, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm nosaka atsauces vērtības, grozījumiem, kas skar atsauces vērtības laikposmam
no 2019. gada 30. marta līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem
vai importētājiem, kuri no 2015. gada 1. janvāra likumīgi laiduši tirgū fluorogļūdeņražus, par ko ziņots
saskaņā ar minēto regulu (OV L 323, 19.12.2018., 32. lpp.). Sk. arī 5. iedaļu (apakšiedaļa “ES klimata
politika”) un 2. pielikumu Komisijas paziņojumā “Sagatavošanās saistībā ar Apvienotās Karalistes
izstāšanos no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā: rīcības plāns ārkārtas situācijai”,
COM(2018)880, 2018. gada 13. novembris.
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Šī daļa tika noteikta īpašā datu vākšanas procesā, kurš norisēja no 2018. gada 18. janvāra līdz 18.
maijam un kurā piedalījās uzņēmumi, kam noteikta atsauces vērtība un kas veic uzņēmējdarbību
Apvienotajā Karalistē.
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Jāatgādina, ka, ja ES un Apvienotā Karaliste ratificēs izstāšanās līgumu, tā 96. panta 3. punkts paredz,
ka attiecībā uz ziņošanu par pārejas laika pēdējo gadu Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē
joprojām būs piemērojams Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pants.
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Sk. šā paziņojuma 4. punktu.
2

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 4. punktu uzņēmumiem, kas ES
tirgū laiž fluorētas siltumnīcefekta gāzes un II pielikumā uzskaitītās gāzes ražojumu
vai aprīkojuma sastāvā, katru gadu līdz 31. martam jāpaziņo noteikti dati. No
izstāšanās dienas uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un
eksportē šādas preces uz ES, vairs neziņo šos datus. Tā vietā šo informāciju ziņos
ES bāzētais importētājs, kas šos ražojumus vai aprīkojumu laiž tirgū Savienībā.
Attiecībā uz 2018. gada pārskata periodu ieinteresētās personas tiek stingri
mudinātas ziņot pirms izstāšanās dienas.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 2. un 3. punktu uzņēmumiem,
kuri ir iznīcinājuši vai izlietojuši par izejmateriāliem noteiktu daudzumu fluorētu
siltumnīcefekta gāzu, katru gadu līdz 31. martam ir jāziņo par iepriekšējo kalendāro
gadu. No izstāšanās dienas uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē vairs nav jāziņo par
šīm darbībām.
Attiecībā uz 2018. gada pārskata periodu ieinteresētās personas tiek stingri
mudinātas ziņot pirms izstāšanās dienas.
Veicot sagatavošanās pasākumus, Komisija ir grozījusi ziņošanas formātu, lai
nodrošinātu atsevišķu ziņošanu par fluorogļūdeņražiem, kuri laisti tirgū Apvienotajā
Karalistē un 27 dalībvalstu Savienībā10.
3.

VERIFIKĀCIJAS ZIŅOJUMS, REVIDENTU AKREDITĀCIJA
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 6. punktu fluorētu siltumnīcefekta
gāzu ražotāji, importētāji un eksportētāji pēc pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts
kompetentajai iestādei un Komisijai dara pieejamus verifikācijas ziņojumus. Šos
verifikācijas ziņojumus sagatavo revidents, kas akreditēts saskaņā ar Direktīvu
2003/87/EK, vai revidents, kas akreditēts finanšu pārskatu verificēšanai saskaņā ar
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.
Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 5. punktu katrs iepriekš
uzpildīta aprīkojuma importētājs iesniedz verifikācijas dokumentu, ko izdevuši
akreditēti revidenti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 14. pantu.
No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes valsts akreditācijas struktūras veiktās
akreditācijas ES vairs nebūs derīgas.
Tādējādi no izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes valsts akreditācijas struktūras
akreditētie revidenti vairs nevar sagatavot verifikācijas ziņojumus iesniegšanai
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. panta 5. un 6. punktu.
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Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1992 (2018. gada 14. decembris), ar ko Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 1191/2014 groza attiecībā uz to Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantā minēto datu ziņošanu,
kas attiecas uz fluorogļūdeņražiem, kuri laisti tirgū Apvienotajā Karalistē un 27 dalībvalstu Savienībā
(OV L 320, 17.12.2018., 25. lpp.).
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4.

“VIENĪGAIS PĀRSTĀVIS” IMPORTA GADĪJUMĀ
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 16. panta 5. punktu, lai uzņēmums, kas nav
no ES, varētu laist ES tirgū fluorogļūdeņražus, tam ir vajadzīgs “vienīgais
pārstāvis”.
No izstāšanās dienas fluorogļūdeņražiem, ko no Apvienotās Karalistes uz ES-27
importē uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, ir vajadzīgs
pilnvarots “vienīgais pārstāvis”, kas veic uzņēmējdarbību ES-27.
No izstāšanās dienas pārstāvji, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, vairs
netiek uzskatīti par “vienīgajiem pārstāvjiem” fluorogļūdeņražu importēšanai ES-27
no trešām valstīm.

5.

SERTIFICĒTAS PERSONAS UN UZŅĒMUMI
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 4. panta 1. un 2. punktu dažu tādu iekārtu
operatori, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, nodrošina, ka šīs iekārtas tiek
pārbaudītas attiecībā uz noplūdēm. Saskaņā ar 4. panta 2. punkta otro daļu dažas no
šīm pārbaudēm ir jāveic sertificētām personām.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 8. panta 1. punktu dažu stacionāro iekārtu vai
dzesēšanas vienību operatori nodrošina, ka fluorēto siltumnīcefekta gāzu
rekuperāciju veic fiziskas personas, kurām ir sertifikāts.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 8. panta 3. punktu fluorēto siltumnīcefekta
gāzu rekuperāciju no gaisa kondicionēšanas aprīkojuma autotransporta līdzekļiem,
kas ietilpst Direktīvas 2006/40/EK darbības jomā, veic personas, kurām ir
apmācības apliecība.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 10. pantu ES dalībvalstīm ir jāizveido:
 sertifikācijas programmas uzņēmumiem, kas veic 4. panta 2. punkta a) līdz d)
apakšpunktā minētā aprīkojuma uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu
vai demontāžu citu personu vajadzībām;
 sertifikācijas programmas fiziskām personām, kas veic minētās darbības; un
 apmācības programmas fiziskām personām, kas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
rekuperē no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas aprīkojuma, kas
ietilpst Direktīvas 2006/40/EK darbības jomā.
Saskaņā ar 10. panta 10. punkta otro daļu sertifikātus un apmācības apliecības, kas
izdoti vienā dalībvalstī, savstarpēji atzīst darbību veikšanai citās ES dalībvalstīs.
No izstāšanās dienas Apvienotajā Karalistē izdotus sertifikātus un apmācības
apliecības vairs neatzīs darbību veikšanai ES-27 dalībvalstīs.

Šajā sakarā vispārīga informācija pieejama Komisijas tīmekļvietnē par fluorētām gāzēm
(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en). Tās lapas vajadzības gadījumā tiks
atjauninātas ar papildu informāciju.
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