
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
 
 
 

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018 
Rev 1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ 

ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 

αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τούτο σημαίνει ότι, από την 30ή Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης 

(CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)
1
, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»

2
. 

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των 

εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.  

Δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει την επικύρωση της συμφωνίας 

αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους 

οικονομικούς φορείς, οι έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το 

Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα. 

Με την επιφύλαξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο σχέδιο συμφωνίας 

αποχώρησης
3
, οι κανόνες της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, και 

ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
4
, δεν θα 

ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης. Το 

γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες: 

                                                 
1
  Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι οι Συνθήκες 

θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

2
  Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. 

3
  Πρβλ. τέταρτο μέρος του σχεδίου Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτή στις 14 Νοεμβρίου 

2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-

negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en)  

4
  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en
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1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014, η διάθεση στην αγορά 

υδροφθορανθράκων περιορίζεται μέσω ποσοστώσεων που κατανέμονται από την 

Επιτροπή για κάθε παραγωγό και εισαγωγέα σύμφωνα με το άρθρο 16 

παράγραφος 5.
5
  

Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι υδροφθοράνθρακες που διατίθενται στην 

αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και δεν συνυπολογίζονται στην ποσόστωση που 

έχει κατανεμηθεί από την Επιτροπή στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς. 

Ως μέρος των προπαρασκευατικών μέτρων, η Επιτροπή τροποποίησε  τις τιμές 

αναφοράς για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να αποκλειστεί το 

μερίδιο που σχετίζεται με τις εγχώριες δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
6
 
7
 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ
8
 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, οι 

παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 

και αερίων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, υποχρεούνται να υποβάλλουν 

                                                 
5
  Οι ποσοστώσεις για τις κατεστημένες επιχειρήσεις για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

υπολογίζονται με βάση τις τιμές αναφοράς που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 

2017/1984 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου, των τιμών αναφοράς για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 για κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που έχει νομίμως διαθέσει υδροφθοράνθρακες 

στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως δηλώθηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 287 

της 4.11.2017, σ. 4). 

 

6
 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2023 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά 

με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/1984 για τον καθορισμό, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, των τιμών αναφοράς όσον 

αφορά τις τιμές αναφοράς για την περίοδο από την 30ή Μαρτίου 2019 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 για παραγωγούς ή εισαγωγείς εγκατεστημένους στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι οποίοι έχουν νομίμως διαθέσει υδροφθοράνθρακες στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2015, όπως δηλώθηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 323 της 

19.12.2018, σ. 32) (C/2018/8801) και παράρτημα 2 της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

«Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019 : σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης»COM(2018)880 της 

13
ης

 Νοεμβρίου 2018. 

7
 Το μερίδιο αυτό καθορίστηκε σε ειδική διαδικασία συλλογής στοιχείων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

18
ης

 Ιανουαρίου και 18ης Μαίου 2018, με εταιρείες που διέθεταν τιμή αναφοράς και ήταν 

εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

8
  Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης από την ΕΕ και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, το άρθρο 96 παράγραφος 3 προβλέπει ότι το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 517/2014 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την 

υποβολή εκθέσεων για το τελευταίο έτος της μεταβατικής περιόδου. 
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κάθε έτος, μέχρι τις 31 Μαρτίου, έκθεση με ορισμένα στοιχεία. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει επίσης για επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και 

εξάγουν στην ΕΕ φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και αέρια που απαριθμούνται 

στο παράρτημα II, ενεργώντας μέσω «αποκλειστικού αντιπροσώπου» με έδρα στην 

ΕΕ.
9
 Από την ημερομηνία αποχώρησης,  

 οι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν 

στην ΕΕ φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και αέρια που απαριθμούνται 

στο παράρτημα II είναι επιχειρήσεις από τρίτη χώρα. Όσον αφορά τις 

εμπορικές τους συναλλαγές φθοριούχων αερίων με την Ένωση, οι 

επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία που 

απαιτούνται από τον κανονισμό (EE) αριθ. 517/2014, μέσω αποκλειστικού 

αντιπροσώπου με έδρα στην ΕΕ· και 

 οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 

οφείλουν να αναφέρουν τις εμπορικές συναλλαγές με οντότητες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ως εισαγωγές στην ΕΕ ή εξαγωγές από την ΕΕ. 

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς του 2018, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ενθαρρύνονται σθεναρά να υποβάλουν έκθεση πριν από την ημερομηνία 

αποχώρησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, οι 

επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου και αέρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II τα οποία περιέχονται 

σε προϊόντα ή εξοπλισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος, μέχρι τις 31 

Μαρτίου, έκθεση με ορισμένα στοιχεία. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξάγουν τέτοια 

προϊόντα στην ΕΕ δεν αναφέρουν πλέον αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα, οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται από τον εισαγωγέα με έδρα στην ΕΕ 

που διαθέτει τα προϊόντα ή τον εξοπλισμό στην αγορά της Ένωσης. 

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς του 2018, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ενθαρρύνονται σθεναρά να υποβάλουν έκθεση πριν από την ημερομηνία 

αποχώρησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 517/2014, οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί στην καταστροφή ή 

χρησιμοποιήσει ως πρώτη ύλη ορισμένη ποσότητα φθοριούχων αερίων του 

θερμοκηπίου πρέπει κάθε έτος, μέχρι τις 31 Μαρτίου, να υποβάλλουν έκθεση για το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι 

επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούνται πλέον να αναφέρουν αυτές 

τις δραστηριότητες. 

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς του 2018, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ενθαρρύνονται σθεναρά να υποβάλουν έκθεση πριν από την ημερομηνία 

αποχώρησης. 

Ως μέρος των προπαρασκευατικών μέτρων, η Επιτροπή τροποποίησε το μορφότυπο 

για την υποβολή εκθέσεων ώστε να εξασφαλιστεί η χωριστή υποβολή εκθέσεων για 

                                                 
9
  Βλέπε σημείο 4 της παρούσας ανακοίνωσης. 
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τους υδροφθοράνθρακες που διατίθενται στην αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στην Ένωση των 27 κρατών μελών.
10

 

3. ΈΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, οι 

παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 

θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους και της 

Επιτροπής τις εκθέσεις πιστοποίησης, μετά από σχετική αίτηση. Οι εν λόγω 

εκθέσεις πιστοποίησης συντάσσονται από ελεγκτή διαπιστευμένο σύμφωνα με την 

οδηγία 2003/87/ΕΚ ή διαπιστευμένο για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 517/2014, κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων 

υποβάλλει πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένους ελεγκτές, σύμφωνα με 

το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. 

Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι διαπιστεύσεις από τον εθνικό οργανισμό 

διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου παύουν να ισχύουν στην ΕΕ.  

Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι ελεγκτές που είναι 

διαπιστευμένοι από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου 

δεν μπορούν πλέον να καταρτίζουν εκθέσεις πιστοποίησης για υποβολή σύμφωνα 

με το άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. 

4. «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, για 

τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ υδροφθορανθράκων από εταιρεία εκτός της ΕΕ 

απαιτείται η ύπαρξη «αποκλειστικού αντιπροσώπου» εγκατεστημένου στην ΕΕ.  

Από την ημερομηνία αποχώρησης, για την εισαγωγή υδροφθορανθράκων από το 

Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ των 27 από εταιρεία εγκατεστημένη στο Ηνωμένο 

Βασίλειο απαιτείται ο διορισμός «αποκλειστικού αντιπροσώπου» στην ΕΕ των 27. 

Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρούνται πλέον «αποκλειστικοί αντιπρόσωποι» για τον 

σκοπό των εισαγωγών στην ΕΕ των 27 υδροφθορανθράκων από τρίτες χώρες. 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, 

οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 

διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε έλεγχο εντοπισμού διαρροών. 

                                                 
10

 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1992 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 όσον αφορά την υποβολή της 

έκθεσης με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τους 

υδροφθοράνθρακες που διατίθενται στην αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ένωση των 27 

κρατών μελών (ΕΕ L 320 της 17.12.2018, σ. 25) 
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Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 2, ορισμένοι από αυτούς 

τους ελέγχους διενεργούνται από πιστοποιημένα πρόσωπα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, οι 

χειριστές ορισμένων ειδών στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης διασφαλίζουν 

ότι η ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου διενεργείται από φυσικά 

πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, η 

ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό κλιματισμού 

μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2006/40/ΕΚ πραγματοποιείται από πρόσωπα με βεβαίωση κατάρτισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα κράτη μέλη της 

ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν: 

 προγράμματα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις που εκτελούν εγκατάσταση, 

επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που 

παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) για λογαριασμό 

τρίτων· 

 προγράμματα πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τις 

δραστηριότητες αυτές· και  

 προγράμματα κατάρτισης για φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια 

του θερμοκηπίου από τον εξοπλισμό κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10, δεύτερο εδάφιο, τα πιστοποιητικά και οι 

βεβαιώσεις κατάρτισης που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται 

αμοιβαία για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης 

που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζονται πλέον για 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ΕΕ των 27.  

Ο ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en) παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το 

θέμα αυτό. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον 

είναι αναγκαίο.   
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