KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE KLIMATU

Bruksela, 19 grudnia 2018 r.
Rev1

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego („dzień
wystąpienia”)1 Zjednoczone Królestwo będzie „państwem trzecim”2.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku z niepewnością dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu wszystkim
zainteresowanym stronom, a w szczególności podmiotom gospodarczym, przypomina się
o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone
Królestwo stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem okresu przejściowego określonego w projekcie umowy o wystąpieniu3
od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych,
w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych4, nie będą już
mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Ma to w szczególności następujące
konsekwencje:

1

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

3

Zob. część czwarta projektu Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, uzgodnionego na
szczeblu
negocjatorów
w dniu
14
listopada
2018 r.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiatorslevel-14-november-2018-including-text-article-132_en).
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Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

1.

PRZYDZIAŁ KONTYNGENTÓW WODOROFLUOROWĘGLOWODORÓW
Zgodnie
z rozporządzeniem
(UE)
nr 517/2014
wprowadzanie
wodorofluorowęglowodorów do obrotu jest ograniczone kontyngentami
przydzielanymi przez Komisję poszczególnym producentom i importerom zgodnie
z art. 16 ust. 55.
Od dnia wystąpienia wodorofluorowęglowodory wprowadzone do obrotu
w Zjednoczonym Królestwie nie będą już objęte zakresem rozporządzenia (UE)
nr 517/2014 i nie będą wliczane do kontyngentów przydzielonych przez Komisję
producentom i importerom.
Jako część środków przygotowawczych, Komisja zmieniła wartości odniesienia dla
podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa w celu wyłączenia części odnoszącej się
do działalności krajowej w Zjednoczonym Królestwie6 7.

2.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH 8
Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 producenci, importerzy
i eksporterzy fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych
w załączniku II co roku do dnia 31 marca składają sprawozdania zawierające pewne
określone dane. Obowiązek ten ma również zastosowanie do podmiotów, które mają
siedzibę w państwach trzecich i prowadzą wywóz do UE fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz gazów wymienionych w załączniku II, działając za
pośrednictwem „wyłącznego przedstawiciela” z siedzibą w UE9. Począwszy od dnia
wystąpienia:

5

Kontyngenty dla obecnych na rynku przedsiębiorstw na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. oblicza się na
podstawie wartości odniesienia określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1984 z dnia
24 października 2017 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który
zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r.
zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem, Dz.U. L 287 z 4.11.2017, s. 4.

6

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2023 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotycząca zmiany decyzji
wykonawczej (UE) 2017/1984 określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres
od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla producentów lub importerów mających
siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, którzy zgodnie z prawem wprowadzili do obrotu
wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem,
Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 32. Zob. też sekcja 5 (podsekcja „Unijna polityka klimatyczna”)
i załącznik 2 do komunikatu Komisji „Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego”, COM(2018) 880 z dnia 13
listopada 2018 r.

7

Ten udział został określony miedzy 18 stycznia a 18 maja 2018 r. podczas akcji zbierania danych od
podmiotów posiadających wartość odniesienia, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.
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Przypomina się, że jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przez UE i Zjednoczone
Królestwo, art. 96 ust. 3 tej umowy stanowi, że art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 nadal stosuje
się do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w zakresie sprawozdawczości za
ostatni rok okresu przejściowego.
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Zob. pkt 4 niniejszego zawiadomienia.
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podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie prowadzące wywóz do
UE fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych
w załączniku II będą podmiotami z państwa trzeciego. W przypadku
prowadzenia handlu fluorowanymi gazami cieplarnianymi z Unią podmioty
te będą musiały zgłaszać odpowiednie dane wymagane rozporządzeniem
(UE) nr 517/2014 za pośrednictwem wyłącznego przedstawiciela z siedzibą
w UE; oraz



podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE-27 muszą zgłaszać
wymianę handlową z podmiotami w Zjednoczonym Królestwie jako
przywóz do UE lub wywóz z UE.

W odniesieniu do okresu sprawozdawczego 2018 zainteresowanym stronom
stanowczo zaleca się składanie sprawozdań przed datą wystąpienia.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 podmioty, które
wprowadzają do obrotu w UE fluorowane gazy cieplarniane i gazy wymienione
w załączniku II zawarte w produktach lub urządzeniach, co roku do dnia 31 marca
składają sprawozdania zawierające pewne określone dane. Od dnia wystąpienia
podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie prowadzące wywóz takich
towarów do UE nie będą już musiały zgłaszać tych danych. Informacje te będzie
musiał natomiast zgłosić importer z siedzibą w UE, który wprowadzi produkty lub
urządzenia do obrotu w Unii.
W odniesieniu do okresu sprawozdawczego 2018 zainteresowanym stronom
stanowczo zaleca się składanie sprawozdań przed datą wystąpienia.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 podmioty, które
zniszczyły lub stosowały jako substrat pewną ilość fluorowanych gazów
cieplarnianych, co roku do dnia 31 marca składają sprawozdania na ten temat. Od
dnia wystąpienia podmioty w Zjednoczonym Królestwie nie będą już musiały
zgłaszać tych działań.
W odniesieniu do okresu sprawozdawczego 2018 zainteresowanym stronom
stanowczo zaleca się składanie sprawozdań przed datą wystąpienia.
Jako część środków przygotowawczych, Komisja
sprawozdawczości,
aby
zapewnić
rozdzielenie
wodorofluorowęglowodorów wprowadzonych do obrotu
Królestwie i na rynku UE-2710.
3.

zmieniła format
sprawozdawczości
w Zjednoczonym

SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI, AKREDYTACJA AUDYTORÓW
Zgodnie z art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 producenci, importerzy
i eksporterzy fluorowanych gazów cieplarnianych udostępniają sprawozdania
z weryfikacji właściwemu organowi zainteresowanego państwa członkowskiego
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Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1992 z 14.12.2018 zmieniające rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do przekazywania danych, o których mowa w art. 19
rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w odniesieniu do wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do
obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz w Unii składającej się z 27 państw członkowskich, Dz. U. L
320 z 17.12.2018, s. 25.
3

i Komisji na ich wniosek. Sprawozdania z weryfikacji sporządza audytor
akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE lub audytor akredytowany do
celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego
państwa członkowskiego.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 każdy importer fabrycznie
napełnionych urządzeń przedkłada ponadto dokument weryfikacyjny wydany przez
akredytowanych audytorów na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.
Od dnia wystąpienia akredytacje wydane przez krajową jednostkę akredytującą
Zjednoczonego Królestwa nie będą już obowiązywać w UE.
W związku z tym od dnia wystąpienia audytorzy akredytowani przez krajową
jednostkę akredytującą Zjednoczonego Królestwa nie będą już mogli sporządzać
sprawozdań z weryfikacji składanych zgodnie z art. 19 ust. 5 i 6 rozporządzenia
(UE) 517/2014.
4.

„WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL” W PRZYPADKU PRZYWOZU
Zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 wprowadzanie
wodorofluorowęglowodorów do obrotu w UE przez przedsiębiorstwo spoza UE
wymaga posiadania „wyłącznego przedstawiciela” mającego siedzibę w UE.
Od dnia wystąpienia przywóz wodorofluorowęglowodorów ze Zjednoczonego
Królestwa do UE-27 prowadzony przez przedsiębiorstwo z siedzibą
w Zjednoczonym Królestwie będzie wymagał wyznaczenia „wyłącznego
przedstawiciela” z siedzibą w UE-27.
Od dnia wystąpienia przedstawiciele z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nie
będą już uznawani za „wyłącznych przedstawicieli” do celów przywozu
wodorofluorowęglowodorów do UE-27 z państw trzecich.

5.

OSOBY I PODMIOTY CERTYFIKOWANE
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 operatorzy niektórych
urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, zapewniają, aby urządzenia
były poddawane kontrolom szczelności. Zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit drugi niektóre
z tych kontroli muszą być przeprowadzane przez osoby certyfikowane.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 operatorzy niektórych
urządzeń stacjonarnych lub agregatów chłodniczych zapewniają, aby odzysk
fluorowanych gazów cieplarnianych był prowadzony przez osoby fizyczne
posiadające certyfikat.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 odzysk fluorowanych
gazów cieplarnianych z urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
wchodzących w zakres stosowania dyrektywy 2006/40/WE powinien być
prowadzony przez osoby posiadające zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 państwa członkowskie UE
ustanawiają:
4

 programy certyfikacji dla podmiotów prowadzących instalowanie, serwisowanie,
konserwację, naprawę lub likwidację urządzeń wymienionych w art. 4 ust. 2
lit. a)–d) na rzecz innych stron;
 programy certyfikacji dla osób fizycznych prowadzących takie czynności; oraz
 programy szkoleń dla osób fizycznych prowadzących odzysk fluorowanych
gazów cieplarnianych z urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
wchodzących w zakres stosowania dyrektywy 2006/40/WE.
Zgodnie z art. 10 ust. 10 akapit drugi certyfikaty i zaświadczenia o odbytym
szkoleniu wydane w innym państwie członkowskim są wzajemnie uznawane
w odniesieniu do działalności prowadzonej w innych państwach członkowskich UE.
Od dnia wystąpienia certyfikaty i zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydane
w Zjednoczonym Królestwie nie będą już uznawane w odniesieniu do działalności
prowadzonej w UE-27.
Ogólne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Komisji dotyczącej gazów
fluorowanych (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_pl). W razie potrzeby na stronie
tej będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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