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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES TIESĪBU AKTI ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par trešo valsti3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
attiecīgajām ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām
būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs
saistoši. Attiecībā uz atkritumu sūtījumiem tam ir konkrēti šādas sekas.
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

1.

ATKRITUMU SŪTĪJUMI PĀRI ROBEŽĀM4
1.1.

Atkritumu sūtījumu aizliegumi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK)
Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem5 34. pants un 3. panta 5. punkts
aizliedz
 apglabāšanai paredzētus atkritumus un
 reģenerācijai paredzētus jauktus sadzīves atkritumus6
no ES eksportēt uz kādu trešo valsti, ja vien šī trešā valsts nav Eiropas Brīvās
tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībniece un 1989. gada 22. marta Bāzeles
Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu
un to aizvākšanu puse. Līdz ar to no ES-27 valstīm uz Apvienoto Karalisti
eksportēt jebkādus apglabāšanai paredzētus atkritumus un reģenerācijai
paredzētus jauktus sadzīves atkritumus no izstāšanās dienas būs aizliegts.
Atkritumu importu ES-27 no izstāšanas dienas reglamentēs Regulas (EK)
Nr. 1013/2006 V sadaļa, kas nosaka, ka, ievērojot minētās regulas prasības7, ir
atļauts atkritumus importēt no trešām valstīm, kas ir Bāzeles konvencijas
puses.

1.2.

Pirms izstāšanās dienas dotas piekrišanas
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 9. pants nosaka, ka paziņotu atkritumu sūtījumu
sūtīšanai nepieciešama galamērķa, nosūtīšanas un tranzīta kompetento iestāžu
piekrišana.
Uz piekrišanām, ko ES-27 dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz
sūtījumiem, kuri notiktu pēc izstāšanās dienas, devušas pirms izstāšanās
dienas, attiecas šādi noteikumi:
 ja sūtījumu aizliedz Regula (EK) Nr. 1013/2006, piekrišana zaudē spēku;
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ES un Apvienotā Karaliste sarunās par izstāšanās līgumu cenšas vienoties par tādu preču pārvietošanu,
kas sākusies pirms pārejas laika un noslēdzas pēc tā beigām (“ceļā esošas preces”). Konkrētāk, sk.
sarunu vadītāju līmenī saskaņotā izstāšanās līguma projekta jaunāko tekstu, kas pieejams šeit:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, un ES un
Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju kopīgo paziņojumu, kas publiskots 2018. gada 19. jūnijā
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.
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Jaukti sadzīves atkritumi (ieraksts 20 03 01 Komisijas Lēmumā 2000/532/EK par atkritumu sarakstu,
OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.), kas savākti no privātām mājsaimniecībām, arī tad, ja šī savākšana aptver
arī šādus atkritumus no citiem atkritumu radītājiem.
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Attiecībā uz paziņojumiem par importu sk. arī paziņojumu ieinteresētajām personām “Apvienotās
Karalistes izstāšanās un ES noteikumi konkrētu preču importa/eksporta licenču jomā”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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 ja sūtījumi nav aizliegti paši par sevi, Apvienotās Karalistes statusa maiņa
no dalībvalsts uz trešo valsti ir būtiska izmaiņa saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1013/2006 17. pantu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006
17. panta 2. punktu šādu būtisku izmaiņu gadījumā jāiesniedz jauns
paziņojums, ja vien visas iesaistītās kompetentās iestādes neuzskata, ka
ieteiktās izmaiņas nerada nepieciešamību pēc jauna paziņojuma.
Pat ja visas iesaistītās kompetentās iestādes uzskata, ka jauns paziņojums
nav nepieciešams, jāatgādina, ka uz atkritumu sūtījumiem no ES uz
Apvienoto Karalisti (kas pēc izstāšanās vēl aizvien būs Bāzeles
konvencijas puse, kā arī ESAO lēmuma valsts8) un otrādi attieksies
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 38. panta 3. punkta a), b), c) un
e) apakšpunkta un 42. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta nosacījumi,
kas cita starpā var prasīt:
– lai iesaistītās kompetentās iestādes savu lēmumu apzīmogotu
kopiju nosūtītu attiecīgajām muitas iestādēm (piem., izvešanas vai
ievešanas muitas iestādei);
– lai pārvadātājs pārvietošanas dokumenta kopiju iesniegtu
attiecīgajām Savienības muitas iestādēm (piem., izvešanas vai
ievešanas muitas iestādei);
– lai attiecīgās Savienības muitas iestādes attiecīgā gadījumā
nosūtīšanas, tranzīta un galamērķa kompetentajai iestādei
Savienībai nosūtītu apzīmogotu tā pārvietošanas dokumenta
kopiju, kas apliecina, ka atkritumi ir izvesti no Savienības vai tajā
ievesti;
– ja atkritumi tiek no Savienības eksportēti — lai līgums, kas saistīts
ar paziņojumu, noteiktu zināmus pienākumus atkritumu
saņēmējam un apstrādes punktam.
Turklāt paziņojumā vajadzēs būt iekļautai ievešanas un izvešanas muitas
iestādes informācijai9.
2.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶRĀDĪTĀJI UN RESURSU ATGŪŠANAS
OPERĀCIJAS TREŠĀS VALSTĪS

ES

Ja ES dalībvalstīs radušos atkritumu resursu atgūšana notiek ārpus ES, tad
dalībvalstis atkarībā no ārpussavienības valsts atkritumu apstrādes apstākļiem šos
atkritumus var ieskaitīt savu ES atkritumu apsaimniekošanas mērķrādītāju izpildē.
Konkrēti:
 ja ir droši pierādījumi, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde
Apvienotajā Karalistē notiek apstākļos, kuri ir ekvivalenti prasībām10, kas
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T. i., valsts, uz kuru attiecas ESAO Padomes Lēmums C(2001)107/FINAL; sk. Regulas (EK)
Nr. 1013/2006 2. panta 17. punktu.
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Paziņojuma dokumenta 16. aile. Sk. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IA pielikumu un IC pielikuma
44. punktu.

10

Direktīvas 2012/19/EK 10. panta 2. punkts.
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noteiktas Direktīvā 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem11, šādu atkritumu eksports uz Apvienoto Karalisti apstrādei tiks
ieskaitīts minētās direktīvas atkritumu apsaimniekošanas mērķrādītājos;
 ja ir droši pierādījumi, ka bateriju un akumulatoru atkritumu apstrāde
Apvienotajā Karalistē notiek apstākļos, kuri ir ekvivalenti prasībām12, kas
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra
Direktīvā 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un
akumulatoru atkritumiem13, šādu atkritumu eksports uz Apvienoto Karalisti
apstrādei tiks ieskaitīts minētās direktīvas atkritumu apsaimniekošanas
mērķrādītājos;
 ja ir droši pierādījumi, ka sūtījums atbilst Regulas (EK) Nr. 1013/2006
noteikumiem un jo īpaši tās 49. panta 2. punktam14, sadzīves atkritumu eksports
sagatavošanai atkārtotai izmantošanai un pārstrādei un būvniecībā un būvju
nojaukšanā radušos atkritumu eksports sagatavošanai atkārtotai izmantošanai,
pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai Apvienotajā Karalistē tiks ieskaitīts
Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
2008. gada
19. novembra
15
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem
atkritumu apsaimniekošanas
mērķrādītājos;
 ja ir droši pierādījumi, ka resursu reģenerācija un/vai pārstrāde Apvienotajā
Karalistē notiek apstākļos, kuri kopumā ir ekvivalenti tiem, kas prasīti
attiecīgajos Savienības tiesību aktos16, tostarp Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un jo
īpaši tās 49. panta 2. punktā, iepakojuma un izlietotā iepakojuma eksportu var
ieskaitīt Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra
Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu17 atkritumu
apsaimniekošanas mērķrādītājos;
 ja ir droši pierādījumi, ka resursu reģenerācija un/vai pārstrāde Apvienotajā
Karalistē notiek apstākļos, kuri kopumā ir ekvivalenti tiem, kas prasīti
attiecīgajos Savienības tiesību aktos18, tostarp Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un jo
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OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.
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Direktīvas 2006/66/EK 15. panta 2. punkts.
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OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.
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2. panta 5. punkts Komisijas 2011. gada 18. novembra Lēmumā 2011/753/ES, ar ko paredz
noteikumus un aprēķinu metodes, lai pārbaudītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 2. punktā izvirzītajiem mērķiem (OV L 310, 25.11.2011., 11. lpp.).
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OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
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17
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4. panta 1. punkts Komisijas 2005. gada 22. marta Lēmumā 2005/270/EK, ar ko nosaka datu bāzu
sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un
izlietoto iepakojumu (OV L 86, 5.4.2005., 6. lpp.).
OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.
2. panta 1. punkts Komisijas 2005. gada 1. aprīļa Lēmumā 2005/293/EK, ar ko nosaka sīkus noteikumus
otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķu uzraudzībai
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem
(OV L 94, 13.4.2005., 30. lpp.).
4

īpaši tās 49. panta 2. punktā, nolietotu transportlīdzekļu eksportu var ieskaitīt
Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
2000. gada
18. septembra
19
Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem
atkritumu
apsaimniekošanas mērķrādītājos.
Vispārīga informācija par atkritumu sūtījumiem un konkrētu atkritumu plūsmu pārstrādi
atrodama Komisijas tīmekļvietnē, kas veltīta atkritumu apsaimniekošanas rīcībpolitikai
(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm). Tās lapas vajadzības gadījumā tiks
atjauninātas ar papildu informāciju.

Eiropas Komisija
Vides ģenerāldirektorāts
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OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.
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