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Bruselj, 28. marec 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN UREDBA EU O RECIKLIRANJU LADIJ

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 zadevne deležnike 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 bodo več uporabljala pravila EU
o recikliranju ladij, zlasti ne Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij4.
To ima zlasti naslednje posledice5:
V skladu s členom 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013 lastniki ladij, ki plujejo pod
zastavo države članice6, zagotovijo, da se ladje, ki so namenjene za recikliranje,
reciklirajo v obratih za recikliranje ladij, ki so vključeni na evropski seznam obratov za
recikliranje ladij (evropski seznam). Od datuma izstopa bodo vnosi obratov, ki se
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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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UL L 330, 10.12.2013, str. 1.
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V tem obvestilu niso obravnavana pravila EU o pomorskem prometu. V zvezi s temi vidiki, vključno s
kontrolami v okviru sistema za izvajanje pomorske inšpekcije EU, glej „Obvestilo deležnikom – Izstop
Združenega
kraljestva
in
pravila
EU
na
področju
pomorskega
prometa“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl).
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Člen 2(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

nahajajo v Združenem kraljestvu, na evropskem seznamu7 obratov za recikliranje ladij
neveljavni. Zato se ladje, ki plujejo pod zastavo države članice Unije, ne smejo več
reciklirati v teh obratih za recikliranje ladij.
Navedeno ne posega v možnost Komisije, da uvrsti obrate, ki se nahajajo v tretjih
državah, na evropski seznam v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Splošne informacije o recikliranju ladij so na spletišču Komisije o politiki Evropske unije
o
pošiljkah
odpadkov
in
recikliranju
posebnih
tokov
odpadkov
(http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm). Te strani bodo po potrebi
posodobljene z nadaljnjimi informacijami.
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Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2323 z dne 19. decembra 2016 o pripravi evropskega seznama
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