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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU SPREMLJANJA IN
PREVERJANJA EMISIJ CO2 IZ POMORSKEGA PREVOZA

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa)1 Združeno kraljestvo postalo
„tretja država“2.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na negotovosti v zvezi z ratifikacijo sporazuma o izstopu je treba vse
zainteresirane strani, še posebej pa gospodarske subjekte, opozoriti na pravne posledice,
ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob upoštevanju prehodnega obdobja iz osnutka sporazuma o izstopu3 se od datuma
izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU, ki urejajo poročanje
o emisijah CO2 iz pomorskega prevoza ter njihovo spremljanje in preverjanje, zlasti ne
Uredba (EU) 2015/757 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida (CO2) iz pomorskega
prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju4. To ima zlasti naslednje posledice:
1.

PODROČJE UPORABE OBVEZNOSTI SPREMLJANJA
V skladu s členoma 4(1) in 6(1) Uredbe (EU) 2015/757 družbe spremljajo emisije
CO2 svojih ladij (ne glede na njihovo zastavo) in poročajo o njih v pristaniščih držav
članic ter za vse plovbe v pristanišče države članice ali iz njega. Družbe morajo
akreditiranim preveriteljem predložiti načrte za spremljanje, v katerih med drugim
določijo metodo spremljanja za vsako od svojih ladij, Evropski komisiji in organom
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V skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji lahko Evropski svet v dogovoru z Združenim
kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Prim. del 4 osnutka Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, kakor je bil dogovorjen na ravni pogajalcev
dne 14. novembra 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-ukeu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legalrevision-coming-days_sl).
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UL L 123, 19.5.2015, str. 55.

države zastave pa preverjena letna poročila o emisijah, ki vsebujejo vse ustrezne
podatke.
Od datuma izstopa za emisije CO2


ladij v pristaniščih pod jurisdikcijo Združenega kraljestva ter



plovb iz pristanišča Združenega kraljestva v pristanišče tretje države in
obratno

te zahteve spremljanja in poročanja ne veljajo več.
2.

LISTINE O SKLADNOSTI; AKREDITACIJA PREVERITELJEV
V skladu s členoma 13 in 17 Uredbe (EU) 2015/757 preveritelj oceni skladnost
načrta za spremljanje z Uredbo in izda listino o skladnosti.
V skladu s členom 17(4) Uredbe (EU) 2015/757 preveritelj o izdaji listine o
skladnosti obvesti Komisijo in državo zastave5.
V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2015/757 mora preveritelja akreditirati
nacionalni akreditacijski organ države članice EU v skladu z Uredbo (ES)
št. 765/2008.6
Od datuma izstopa akreditacije nacionalnega akreditacijskega organa Združenega
kraljestva ne bodo več veljale v EU.
Posledično preveritelji, ki jih je akreditiral nacionalni akreditacijski organ
Združenega kraljestva, od datuma izstopa ne morejo več izdajati listin o skladnosti
iz Uredbe (EU) 2015/757.

Splošne informacije s tega področja so na voljo na spletišču Komisije o zmanjšanju
emisij v sektorju ladijskega prometa
(https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_sl). Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.
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Poleg tega morajo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2015/757 ladje, ki priplujejo v pristanišče države
članice, so v njem ali odplujejo iz njega, na krovu hraniti veljavno listino o skladnosti, da dokažejo
skladnost z obveznostmi spremljanja, poročanja in preverjanja iz Uredbe.
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Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za
akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
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