EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA OKOLJE

Bruselj, 7. marec 2018
OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU
SISTEMA ZA OKOLJSKO RAVNANJE IN PRESOJO (EMAS)
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) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom1 o izstopu določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse zainteresirane strani, še posebej pa organizacije, registrirane v
sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), organizacije, ki se nameravajo prijaviti
za registracijo v sistemu EMAS, pristojne organe, akreditacijske organe in okoljske
preveritelje, opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno
kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala Uredba (ES)
št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko
ravnanje in presojo (Uredba EMAS)4.
To ima zlasti naslednje posledice:
1.

REGISTRACIJA V SISTEMU EMAS
 Od datuma izstopa bo pristojni organ EMAS, ki ga je imenovalo Združeno
kraljestvo v skladu s členom 11 uredbe EMAS, izgubil svoj status. Tako ne bo
mogel opravljati nalog, opisanih v Uredbi EMAS, zato bo črtan s seznama
pristojnih organov EMAS na spletišču EU EMAS, njegova pravica do dostopa do
podatkovne zbirke registra EMAS pa bo ukinjena.
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji 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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 Registracije v sistemu EMAS, ki jih je izvedel pristojni organ EMAS, ki ga je
določilo Združeno kraljestvo, niso več veljavne in organizacije od datuma izstopa
ne smejo več uporabljati logotipa EMAS5.
Člen 3(3) Uredbe EMAS določa možnost registracije organizacij zunaj Evropske
unije (globalna registracija EMAS)6: organizacije s sedežem v Združenem
kraljestvu lahko od datuma izstopa vložijo prijavo za novo globalno registracijo v
sistemu EMAS pri enem od pristojnih organov EMAS v državi članici EU-27 ali
na podlagi pogodbenega dogovora med organizacijo, registrirano v sistemu
EMAS, pristojnim organom sistema EMAS v Združenem kraljestvu in pristojnim
organom EMAS v eni od držav članic EU-27 uredijo prenos registracije od
pristojnega organa EMAS v Združenem kraljestvu na pristojni organ EMAS v eni
od držav članic EU-27.
Poleg tega člen 3(2) Uredbe EMAS organizacijam s sedežem v EU-27 omogoča,
da v eno samo registracijo družbe7 vključijo lokacije v tretjih državah.
2.

OKOLJSKI PREVERITELJI EMAS
 Od datuma izstopa bo akreditacijski organ EMAS, ki ga je imenovalo Združeno
kraljestvo v skladu s členom 28 Uredbe EMAS, izgubil svoj status. Tako ne bo
mogel opravljati nalog, opisanih v Uredbi EMAS, zato bo črtan s seznama
organov za akreditiranje in licenciranje EMAS na spletišču EMAS.
 Od datuma izstopa bodo okoljski preveritelji EMAS, ki jih je akreditiral
akreditacijski organ Združenega kraljestva v skladu s členoma 20 in 21 Uredbe
EMAS, izgubili svoj status in ne bodo mogli opravljati nalog, opisanih v Uredbi
EMAS.

Splošne informacije o postopku registracije v sistemu EMAS in pristojnih organih
EMAS so na spletišču Komisije o sistemu EMAS. Te strani bodo po potrebi
posodobljene z nadaljnjimi informacijami.
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Člena 10 in 35(2) uredbe EMAS.
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Prijavijo se lahko samo pri pristojnem organu EMAS v eni od držav članic EU-27, ki ga je določila
država članica, da omogoči in je odgovoren za registracijo organizacij zunaj Skupnosti (člen 11(1)
Uredbe EMAS). Trenutno globalno registracijo EMAS omogočajo naslednje države članice: Finska,
Nemčija, Španija, Italija, Danska, Avstrija, Belgija in Portugalska. Poleg tega mora biti okoljski
preveritelj, ki bo opravil preverjanje in potrdil sistem okoljskega ravnanja organizacije, akreditiran ali
licenciran v državi članici, v kateri se organizacija prijavi za registracijo. (Člen 3(3) Uredbe EMAS).
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V skladu s členom 3(2) Uredbe EMAS to zahteva, da (i) je sedež organizacije ali njeno upravno
središče, imenovano za namene registracije družbe, v državi članici EU-27 in da (ii) se prijava za
registracijo družbe pošlje pristojnem organu te države članice.
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