EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA OKOLJE

Bruselj, 8. november 2018
(REV1 – nadomešča obvestilo
deležnikom, objavljeno
8. februarja 2018)

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN ZAKONODAJA EU NA PODROČJU ODPADKOV

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 sporazumom o izstopu1 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 bo več uporabljala zakonodaja
EU na področju odpadkov. To ima zlasti naslednje posledice glede pošiljk odpadkov:
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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 sklene, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.

ČEZMEJNE POŠILJKE ODPADKOV4

1.

1.1.

Prepoved pošiljk odpadkov

Člena 34 in 3(5) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.
junija 2006 o pošiljkah odpadkov5 prepovedujeta izvoz


odpadkov za odstranjevanje in



mešanih komunalnih odpadkov6 za postopke predelave

iz EU v tretjo državo, razen če je članica Evropskega združenja za prosto trgovino
(EFTA) in podpisnica Baselske konvencije. Zato bo od datuma izstopa vsak izvoz
odpadkov za odstranjevanje in izvoz mešanih komunalnih odpadkov za predelavo iz EU27 v Združeno kraljestvo prepovedan.
Uvoz odpadkov v EU-27 bo od datuma izstopa urejal naslov V Uredbe (ES) št.
1013/2006, pri čemer bo uvoz odpadkov iz tretjih držav, ki so podpisnice Baselske
konvencije, še vedno dovoljen, ob upoštevanju zahtev iz navedene uredbe7.
1.2.

Soglasja izdana pred datumom izstopa

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1013/2006 zahteva soglasje pristojnega organa ciljne države,
države odpreme in tranzita k priglašenim pošiljkam odpadkov.
Za soglasja, ki so jih izdali pristojni organi države članice EU-27 pred datumom izstopa
za pošiljke od datuma izstopa, velja naslednje:


Če je pošiljka prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006, privolitev
postane nična.



Če pošiljke niso prepovedane per se, je sprememba statusa Združenega kraljestva
iz države članice v tretjo državo bistvena sprememba v skladu s členom 17
Uredbe (ES) št. 1013/2006. V primeru take bistvene spremembe se v skladu s
členom 17(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006 predloži nova prijava, razen če vsi
zadevni pristojni organi menijo, da predlagane spremembe ne zahtevajo nove
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V okviru pogajanj o sporazumu med EU in Združenim kraljestvom o izstopu si EU prizadeva doseči
dogovor z Združenim kraljestvom o rešitvah za prehod blaga, ki se je začel pred koncem prehodnega
obdobja in se konča po koncu prehodnega obdobja („blago na poti“). Glej zlasti najnovejše besedilo
osnutka sporazuma o izstopu, dogovorjenega na ravni pogajalcev, ki je na voljo na:
Https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf in „skupno
izjavo“ pogajalcev EU in vlade Združenega kraljestva, predstavljeno 19. junija 2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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UL L 190, 12.7.2006, str. 1.
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Mešani komunalni odpadki (klasifikacijska številka odpadkov 20 03 01 v skladu z Odločbo Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov, UL L 226, 6.9.2000, str. 3), zbrani iz zasebnih gospodinjstev, tudi
kadar takšno zbiranje vključuje odpadke drugih povzročiteljev.
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V zvezi z obveščanjem o uvozu glej tudi „Obvestilo deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in
pravila
EU
na
področju
uvoznih/izvoznih
dovoljenj
za
nekatero
blago“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
2

prijave.
.
Tudi če vsi zadevni pristojni organi menijo, da nova prijava ni potrebna, je treba
opozoriti, da bodo za pošiljke odpadkov med EU in Združenim kraljestvom, ki po
umiku iz EU ostanejo pogodbenice Baselske konvencije ter "država izvora
OECD"8 veljali pogoji iz člena 38 (3)(a), (b), (c) in (e) in 42(3)(b), (c) in (d)
Uredbe (ES) št. 1013/2006, ki lahko med drugim zahtevajo, da:
- zadevni pristojni organi pošljejo žigosano kopijo svojih odločitev za soglasje k
ustreznim carinskim uradom (npr. Carinskim uradom izstopa ali vstopa);
- prevoznik predloži kopijo transportnega dokumenta ustreznim carinskim
uradom Unije (npr. Carinski uradi izstopa ali vstopa);
- ustrezni carinski urad Unije, po potrebi pošlje žigosani izvod transportnega
dokumenta pristojnemu organu države odpreme, tranzita in namembnemu kraju v
Uniji, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili ali vstopili v Unijo;
- v primeru izvoza iz Unije za pogodbo, povezano s prijavo, za določitev
nekaterih obveznosti za prejemnika odpadkov in za objekt za obdelavo.
Poleg tega mora obvestilo vsebovati podatke carinskih uradov vstopa in izstopa9.
2.

CILJI EU

GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI IN POSTOPKI PREDELAVE V TRETJIH

DRŽAVAH

Kadar predelava odpadkov, ki so nastali v državah članicah EU, poteka zunaj EU, lahko
države članice te odpadke upoštevajo pri izpolnjevanju svojih ciljev glede ravnanja z
odpadki v EU glede na pogoje obdelave zunaj EU. Zlasti velja naslednje:

8
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Izvoz odpadne električne in elektronske opreme za obdelavo v Združenem
kraljestvu se bo upošteval pri doseganju ciljev glede ravnanja z odpadki iz
Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi 10, če obstajajo
trdni dokazi, da se obdelava teh odpadkov v Združenem kraljestvu izvaja pod
pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz navedene direktive11.



Izvoz odpadnih baterij in akumulatorjev za obdelavo v Združenem kraljestvu se
bo upošteval pri doseganju ciljev glede ravnanja z odpadki iz Direktive
2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih12, če obstajajo trdni

To je država, za katero se uporablja Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen, glej člen 2 (17) Uredbe
(EC) No 1013/2006.
“Polje 16” prijavnega dokumenta. Glej Prilogo IA in točko 44 Priloga IC Uredbe (EC) št. 1013/2006.
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UL L 197, 24.7.2012, str. 38.
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Člen 10(2) Direktive 2012/19/EU.

12

UL L 266, 26.9.2006, str. 1.
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dokazi, da se obdelava teh odpadkov v Združenem kraljestvu izvaja pod pogoji,
ki so enakovredni zahtevam iz navedene direktive13.


Izvoz komunalnih odpadkov za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje ter
izvoz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov za pripravo za
ponovno uporabo, recikliranje in drugo materialno predelavo v Združenem
kraljestvu se bo upošteval pri doseganju ciljev glede ravnanja z odpadki iz
Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008
o odpadkih14, če obstajajo trdni dokazi, ki dokazujejo skladnost pošiljke z
določbami Uredbe (ES) št. 1013/2006 ter zlasti členom 49(2) Uredbe15.



Izvoz embalaže in odpadne embalaže se lahko upošteva pri doseganju ciljev glede
ravnanja z odpadki iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne
20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži16, če obstajajo trdni dokazi,
da se predelava in/ali recikliranje v Združenem kraljestvu izvajata pod pogoji, ki
so na splošno enakovredni pogojem iz zakonodaje Unije o zadevi 17, vključno z
določbami Uredbe (ES) št. 1013/2006 ter zlasti členom 49(2) Uredbe.



Izvoz izrabljenih vozil se lahko upošteva pri doseganju ciljev glede ravnanja z
odpadki iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih18, če obstajajo trdni dokazi, da se
predelava in/ali recikliranje v Združenem kraljestvu izvajata pod pogoji, ki so na
splošno enakovredni pogojem iz zakonodaje Unije o zadevi 19, vključno z Uredbo
(ES) št. 1013/2006 in zlasti členom 49(2) Uredbe.

Na
spletišču
Komisije
o
politiki
ravnanja
z
odpadki
(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) so objavljene splošne informacije o
pošiljkah odpadkov in recikliranju posebnih tokov odpadkov. Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.
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Člen 15(2) Direktive 2006/66/ES.

14

UL L 312, 22.11.2008, str. 3.
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Člen 2(5) Sklepa Komisije 2011/753/EU z dne 18. novembra 2011 o pravilih in metodah izračuna za
preverjanje izpolnjevanja ciljev iz člena 11(2) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 310, 25.11.2011, str. 11).
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UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

17

Člen 4(1) Odločbe Komisije 2005/270/ES z dne 22. marca 2005 o določitvi preglednic za sistem
zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži (UL L 86, 5.4.2005, str. 6).

18

UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

19

Člen 4(1) Odločbe Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za
spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive
2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L 94, 13.4.2005, str. 30).
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