ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
(REV1 - αντικαθιστά την ανακοίνωση
προς τους ενδιαφερομένους, η οποία
δημοσιεύτηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

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. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους σχετικούς ενδιαφερομένους
οι έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα δεν ισχύει
πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης. Το γεγονός αυτό
έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες όσον αφορά τις μεταφορές αποβλήτων:
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Επιπλέον, 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

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

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

1.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4
1.1.

Απαγορεύσεις των μεταφορών αποβλήτων
Το άρθρο 34 και το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων5 απαγορεύουν την εξαγωγή
 αποβλήτων προς διάθεση· και
 ανάμεικτων αστικών αποβλήτων6 για εργασίες αξιοποίησης
από την ΕΕ σε τρίτη χώρα, εκτός αν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της
Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 για τον έλεγχο της διασυνοριακής
διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους. Κατά συνέπεια,
από την ημερομηνία αποχώρησης θα απαγορευθούν όλες οι εξαγωγές
αποβλήτων προς διάθεση, καθώς και η εξαγωγή ανάμεικτων αστικών
αποβλήτων προς αξιοποίηση από την ΕΕ-27 προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι εισαγωγές αποβλήτων στην ΕΕ-27 θα διέπονται, από την ημερομηνία
αποχώρησης, από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,
σύμφωνα με τον οποίο οι εισαγωγές αποβλήτων από τρίτη χώρα που είναι
συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας εξακολουθούν να
επιτρέπονται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στον εν λόγω
κανονισμό7.

1.2.

Συγκαταθέσεις που χορηγήθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης
Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 απαιτεί «συγκατάθεση»
από τις αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης των
κοινοποιημένων μεταφορών αποβλήτων.
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Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου
Βασιλείου, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να βρει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη
διακίνηση εμπορευμάτων που άρχισε πριν και ολοκληρώνεται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
(«εμπορεύματα καθ’ οδόν»). Βλ., ειδικότερα, το πλέον πρόσφατο κείμενο του σχεδίου συμφωνίας
αποχώρησης που συμφωνήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf και την «κοινή
δήλωση» των διαπραγματευτών της ΕΕ και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που
παρουσιάστηκε
στις
19
Ιουνίου
2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexitnegotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en).

5

ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

6

Ανάμεικτα αστικά απόβλητα (καταχώριση αποβλήτων 20 03 01 σύμφωνα με την απόφαση
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων, ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3)
τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή
αυτή καλύπτει και απόβλητα αυτού του είδους από άλλους παραγωγούς.

7

Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις εισαγωγών, βλ. επίσης την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους
- Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των αδειών
εισαγωγής/εξαγωγής
για
ορισμένα
εμπορεύματα»
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en).
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Όσον αφορά τις συγκαταθέσεις που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών της ΕΕ-27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης για
μεταφορές από την ημερομηνία αποχώρησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
 Όταν η μεταφορά απαγορεύεται βάσει του
αριθ. 1013/2006, η συγκατάθεση καθίσταται άκυρη.

κανονισμού

(ΕΚ)

 Όταν οι μεταφορές αυτές καθαυτές δεν απαγορεύονται, η αλλαγή του
καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα
αποτελεί ουσιώδη αλλαγή βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006, σε περίπτωση τέτοιας ουσιώδους αλλαγής,
απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές
θεωρούν ότι δεν απαιτείται νέα κοινοποίηση για τις προτεινόμενες
αλλαγές.
Ακόμη και αν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι δεν απαιτείται
νέα κοινοποίηση, υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις για τις μεταφορές
αποβλήτων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου —το οποίο, μετά
την αποχώρησή του από την ΕΕ, εξακολουθεί να είναι συμβαλλόμενο
μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας, καθώς και «χώρα στην οποία ισχύει η
απόφαση του ΟΟΣΑ»8— θα υπόκεινται στους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ) και ε) και στο άρθρο 42
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006, οι οποίοι μπορεί να ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι:
– οι οικείες αρμόδιες αρχές αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των
αποφάσεών τους με τις οποίες χορηγούν συγκατάθεση στα
αρμόδια τελωνεία (π.χ. τελωνεία εξόδου ή εισόδου)·
– ο μεταφορέας προσκομίζει αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς
στα αρμόδια τελωνεία της Ένωσης (π.χ. τελωνεία εξόδου ή
εισόδου)·
– τα αρμόδια τελωνεία της Ένωσης αποστέλλουν, κατά περίπτωση,
θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια
αρχή αποστολής, διαμετακόμισης και προορισμού στην Ένωση,
στο οποίο αναφέρεται ότι τα απόβλητα είτε εξήλθαν από την
Ένωση είτε εισήλθαν σε αυτήν·
– σε περίπτωση εξαγωγής από την Ένωση, η σύμβαση που
συνδέεται με την κοινοποίηση προβλέπει ορισμένες υποχρεώσεις
για τον παραλήπτη των αποβλήτων και για την εγκατάσταση
επεξεργασίας.
Επιπλέον, η κοινοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά
με τα τελωνεία εισόδου και εξόδου9.
8

Δηλαδή χώρα στην οποία ισχύει η απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, βλ.
άρθρο 2 παράγραφος 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

9

«Πεδίο 16» του εγγράφου κοινοποίησης. Βλ. παράρτημα 1A και σημείο 44 του παραρτήματος 1Γ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
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2.

ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Όταν η αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ
πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν τα
απόβλητα αυτά για την εκπλήρωση των ενωσιακών στόχων τους στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων, ανάλογα με τις συνθήκες επεξεργασίας εκτός της ΕΕ.
Ειδικότερα:
 Οι εξαγωγές αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
επεξεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνυπολογίζονται για την επίτευξη των
στόχων διαχείρισης αποβλήτων της οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού10, εάν υπάρχουν αξιόπιστα
αποδεικτικά στοιχεία ότι η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων στο Ηνωμένο
Βασίλειο πραγματοποιείται υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της εν
λόγω οδηγίας11.
 Οι εξαγωγές αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για επεξεργασία
στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων
διαχείρισης αποβλήτων της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών12, εάν υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι η
επεξεργασία αυτών των αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται
υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας13.
 Οι εξαγωγές αστικών αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και οι εξαγωγές αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων με σκοπό την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλη αξιοποίηση υλικών στο Ηνωμένο
Βασίλειο, θα συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης
αποβλήτων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα14, εάν υπάρχουν
αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της μεταφοράς με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 , και ιδίως το άρθρο 49
παράγραφος 215.
 Οι εξαγωγές συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας μπορούν να
συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων της
10

ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38.

11

Άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

12

ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.

13

Άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ.

14

ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
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Άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2011/753/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2011, περί
θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους
του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ΕΕ L 310 της 25.11.2011, σ. 11.
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οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας16, εάν
υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι η αξιοποίηση και/ή ανακύκλωση
στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με
εκείνες που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία για το θέμα αυτό17,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ,
και ιδίως του άρθρου 49 παράγραφος 2.
 Οι εξαγωγές οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους μπορούν να
συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους18, εάν
υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι η αξιοποίηση και/ή ανακύκλωση
στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με
εκείνες που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία για το θέμα αυτό19,
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 , και ιδίως του
άρθρου 49 παράγραφος 2.
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής για την πολιτική στον τομέα των αποβλήτων
(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά
με τις μεταφορές αποβλήτων και την ανακύκλωση ειδικών ροών αποβλήτων. Οι σελίδες
αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

17

Άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης 2005/270/ΕΚ της Επιτροπής για τον καθορισμό των πινάκων
του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, ΕΕ L 86
της 5.4.2005, σ. 6.

18

ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

19

Άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2005/293/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2005, για τον
καθορισμό
λεπτομερών
κανόνων
για
την
παρακολούθηση
των
στόχων
επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης που προβλέπονται στην
οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, ΕΕ L 94 της 13.4.2005, σ. 30.
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