ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“

Брюксел, 14 юли 2020 г.
REV1 — заменя известието от
7 март 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
СХЕМАТА НА ОБЩНОСТТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ (EMAS)

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство се оттегли от Европейския
съюз и стана „трета държава“1. В Споразумението за оттегляне2 е предвиден
преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г. До тази дата
законодателството на Съюза ще се прилага изцяло по отношение на и в
Обединеното кралство3.
През преходния период ЕС и Обединеното кралство ще преговарят по
споразумение за ново партньорство, с което да се създаде по-специално зона за
свободна търговия. Не е сигурно обаче дали такова споразумение ще бъде
сключено и дали ще влезе в сила в края на преходния период. При всички случаи
подобно споразумение би породило отношения, които от гледна точка на
условията за достъп до пазара ще се различават значително от участието на
Обединеното кралство във вътрешния пазар4, в митническия съюз на Съюза и в
системата в областта на ДДС и акцизите.
По тази причина на всички заинтересовани страни, и особено на икономическите
оператори, се напомня за правното положение, което ще бъде приложимо след
изтичането на преходния период.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7)
(„Споразумението за оттегляне“).
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С някои изключения, предвидени в член 127 от Споразумението за оттегляне, като никое от тях
не е приложимо в контекста на настоящото известие.
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По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат принципи, характерни за
вътрешния пазар (в областта на стоките и услугите), като взаимното признаване, „принципът на
страната на произход“ и хармонизацията. Освен това със споразумение за свободна търговия не
се премахват митническите формалности и проверки, включително тези, отнасящи се до
произхода на стоките и техния състав, нито забраните и ограниченията за вноса и износа.

Съвет към заинтересованите страни:
Във връзка с последиците, посочени в настоящото известие, организациите,
регистрирани по EMAS от компетентния орган, определен от Обединеното
кралство, се съветват по-специално:
− да подадат заявление за нова глобална регистрация по EMAS пред компетентен
орган по EMAS на ЕС, или
− да уредят прехвърляне на регистрацията — въз основа на договорно
споразумение между организацията, регистрирана по EMAS, компетентния
орган по EMAS на Обединеното кралство и един от компетентните органи по
EMAS на ЕС — от компетентния орган по EMAS на Обединеното кралство към
компетентен орган по EMAS на ЕС.
След изтичането на преходния период Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно
доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по
околна среда и одит („Регламента за EMAS“)5 повече няма да се прилага за
Обединеното кралство. По-конкретно това ще има следните последици:
1. РЕГИСТРАЦИИ ПО EMAS


Считано от края на преходния период, компетентният орган по EMAS,
определен от Обединеното кралство в съответствие с член 11 от Регламента
за EMAS, ще загуби своя статут. Той няма да бъде в състояние да изпълнява
задачите, описани в Регламента за EMAS. Поради това той ще бъде заличен
от списъка на компетентните органи по EMAS на уебсайта за EMAS на ЕС и
неговото право на достъп до базата данни на регистъра на EMAS ще бъде
отнето.



След изтичането на преходния период регистрациите по EMAS, извършени
от компетентния орган по EMAS, определен от Обединеното кралство, вече
няма да са валидни и логото на EMAS няма да може повече да бъде
използвано от организациите6.



Член 3, параграф 3 от Регламента за EMAS установява възможността за
регистрация на организации, разположени извън Европейския съюз
(глобална регистрация по EMAS)7. Организациите, установени в
Обединеното кралство, могат да кандидатстват след изтичането на
преходния период за нова глобална регистрация по EMAS пред компетентен
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ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.
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Член 10 и член 35, параграф 2 от Регламента за EMAS.
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Заявление може да бъде подадено само до компетентен орган по EMAS на ЕС-27, който е
определен от държавата членка да предоставя и да отговаря за регистрацията на организации,
разположени извън Общността (член 11, параграф 1 от Регламента за EMAS). Понастоящем
следните държави членки предоставят глобална регистрация по EMAS: Финландия, Германия,
Испания, Италия, Дания, Австрия, Белгия и Португалия. В допълнение проверяващият по
околна среда, който ще извърши проверката и ще завери системата за управление по околна
среда, трябва да бъде акредитиран или лицензиран в държавата членка, в която организацията
подава заявление за регистрация (член 3, параграф 3 от Регламента за EMAS).
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орган по EMAS от ЕС или — въз основа на договорно споразумение между
организация, регистрирана по EMAS, компетентния орган по EMAS на
Обединеното кралство и един от компетентните органи по EMAS на ЕС —
да организират прехвърляне на регистрацията от компетентния орган по
EMAS на Обединеното кралство към компетентен орган по EMAS на ЕС.
Освен това член 3, параграф 2 от Регламента за EMAS установява
възможността организации, установени в ЕС, да включват обекти,
разположени в трети държави, в една единствена корпоративна
регистрация8.
2. ПРОВЕРЯВАЩИ ПО ОКОЛНА СРЕДА ПО EMAS


Считано от края на преходния период, органът по акредитация по EMAS,
определен от Обединеното кралство в съответствие с член 28 от Регламента
за EMAS, ще загуби своя статут. Той няма да бъде в състояние да изпълнява
задачите, описани в Регламента за EMAS. Поради това той ще бъде заличен
от списъка на органите по акредитация и лицензиращите органи по EMAS
на уебсайта на ЕС за EMAS.



Считано от края на преходния период, проверяващите по околна среда по
EMAS, акредитирани от органа по акредитация на Обединеното кралство в
съответствие с членове 20 и 21 от Регламента за EMAS, ще загубят статута
си и няма да бъдат в състояние да изпълняват задачите, описани в
Регламента за EMAS.

Уебсайтът на Комисията относно EMAS (ec.europa.eu/environment/emas)
предоставя обща информация относно процеса на регистрация по EMAS и
компетентните органи по EMAS. При необходимост тези страници ще бъдат
актуализирани с допълнителна информация.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Околна среда“
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В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента за EMAS това изисква (i) седалището на
организацията или нейното място на управление, определени за целите на корпоративната
регистрация, да се намират в държава — членка от ЕС-27, и (ii) заявлението за регистрация да
се подава до компетентния орган на тази държава членка.
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