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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ОТПАДЪЦИТЕ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)2. Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само ЕС и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на съответните
заинтересовани страни се обръща внимание на правните последици, които ще
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които могат да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето
законодателството на ЕС в областта на отпадъците повече няма да се прилага за
Обединеното кралство. Това има следните конкретни последици по отношение на
превозите на отпадъци:
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

1.

ТРАНСГРАНИЧНИ ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ4
1.1.

Забрана на превози на отпадъци
Член 34 и член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози
на отпадъци5 забраняват износа на:
 отпадъци за обезвреждане; и
 смесени битови отпадъци6 за операции по оползотворяване
от ЕС към трета държава, освен ако тя е членка на Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и страна по Базелската
конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение
на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Вследствие на това,
считано от датата на оттеглянето, целият износ на отпадъци за
обезвреждане и износът на смесени битови отпадъци за оползотворяване
от ЕС-27 към Обединеното кралство ще бъдат забранени.
Считано от датата на оттеглянето, вносът на отпадъци в ЕС-27 ще се
урежда с дял V от Регламент (ЕО) № 1013/2006, като вносът на отпадъци
от трета държава, която е страна по Базелската конвенция, продължава
да бъде разрешен при спазване на изискванията, установени в посочения
регламент7.

1.2.

Съгласие, дадено преди датата на оттегляне
Член 9 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 изисква „съгласие“ от
компетентните органи по местоназначение, изпращане и транзит на
нотифицираните превози на товари.
За съгласия, дадени от компетентните органи на държавите — членки на
ЕС-27 преди датата на оттегляне за превози след датата на оттегляне, се
прилага следното:
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В контекста на преговорите по споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство
ЕС се опитва да договори решения с Обединеното кралство във връзка с движението на стоки,
което е започнало преди края на преходния период и приключва след него („пътуващи стоки“).
Вж. по-специално последния текст на проекта за споразумението за оттегляне, договорен на
равнище преговори, който се намира тук: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf и „съвместното изявление“ на преговарящите от
страна на ЕС и правителството на Обединеното кралство от 19 юни 2018 г.
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.
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Смесени битови отпадъци (позиция 20 03 01 в съответствие с Решение 2000/532/ЕО на
Комисията за списъка на отпадъците, ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3), събрани от частни
домакинства, включително когато това събиране също така обхваща подобни отпадъци от
други производители.
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По отношение на уведомленията за внос, вж. също така „Известие до заинтересованите страни
— Оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на лицензиите за
внос/износ на определени стоки“ (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_bg).
2

 когато превозът е забранен съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006,
съгласието става невалидно;
 когато превозите сами по себе си не са забранени, промяната на
статута на Обединеното кралство от държава членка на трета държава
е съществена промяна по смисъла на член 17 от Регламент (ЕО) №
1013/2006. Съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1013/2006 в такива случаи се изпраща нова нотификация, освен ако
всички съответни компетентни органи сметнат, че предложените
промени не изискват нова нотификация.
Дори ако съответните компетентни органи считат, че не се налага
нова нотификация, се припомня, че изискванията към превозите на
отпадъци между ЕС и Обединеното кралство, което след оттеглянето
си от ЕС остава страна по Базелската конвенция и държава, за която
се прилага Решението на ОИСР8, подлежат на условията по член 38,
параграф 3, букви a), б), в) и д) и член 42, параграф 3, букви б), в) и г)
от Регламент (EО) № 1013/2006, които могат да изискват, наред с
другото:
– съответните компетентни органи да изпращат подпечатано
копие на решенията си за съгласие на съответните
митнически учреждения (например митнически учреждения
на напускане или въвеждане);
– превозвачът да изпраща копие от документа за превоз на
съответните митнически учреждения на Съюза (например
митнически учреждения на напускане или въвеждане);
– съответните митнически учреждения на Съюза да изпращат,
ако е приложимо, подпечатано копие от документа за превоз
до компетентния орган по изпращане, транзит и
местоназначение в Съюза, в който се заявява, че отпадъкът е
напуснал или е въведен в Съюза;
– в случай на износ от Съюза — за договора, свързан с
нотификацията, се определят някои задължения за получателя
и съоръжението за третиране.
Освен това нотификацията ще трябва да съдържа информация за
митническите учреждения на въвеждане и напускане9.
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Т.е. държава, за която се прилага Решение C(2001)107/final на Съвета на ОИСР, вж. член 2,
параграф 17 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
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Клетка 16 от документа за нотифициране. Вж. приложение IА и точка 44 от приложение IC към
Регламент (ЕО) № 1013/2006.
3

2.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЕС И ОПЕРАЦИИ ПО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Когато оползотворяването на отпадъците, образувани в държавите — членки
на ЕС, се осъществява извън ЕС, държавите членки могат да отчитат тези
отпадъци при изпълнението на своите цели за управление на отпадъците в ЕС,
в зависимост от условията на обработване извън ЕС. По-специално:
 износът на отпадъци от електрическо и електронно оборудване за
обработка в Обединеното кралство ще се отчита към целите в областта на
управлението на отпадъци от Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване10, ако има убедителни
доказателства, че обработването на тези отпадъци в Обединеното кралство
се извършва при условия, които са еквивалентни на изискванията на
посочената директива11;
 износът на отпадъци от батерии и акумулатори за обработка в Обединеното
кралство ще се отчита към целите в областта на управлението на отпадъци
по Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от
батерии и акумулатори12, ако има убедителни доказателства, че
обработването на тези отпадъци в Обединеното кралство се извършва при
условия, които са еквивалентни на изискванията на посочената директива13;
 износът на битови отпадъци за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране и износът на отпадъци от строителство и разрушаване за
подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване
като материали в Обединеното кралство ще се отчитат към целите в
областта на управлението на отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
отпадъците14, ако има убедителни доказателства, удостоверяващи
съответствието на пратката с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006,
и по-специално член 49, параграф 2 от него15;
 износът на опаковки и отпадъци от опаковки може да бъде отчитан към
целите в областта на управлението на отпадъци от Директива 94/62/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно
опаковките и отпадъците от опаковки16, ако има убедителни доказателства,
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ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.
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Член 10, параграф 2 от Директива 2012/19/ЕО.
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ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.
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Член 15, параграф 2 от Директива 2006/66/ЕО.
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ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
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Член 2, параграф 5 от Решение 2011/753/ЕС на Комисията от 18 ноември 2011 г. за
установяване на правила и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите,
зададени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 310, 25.11.2011 г., стр. 11).
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ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.
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че оползотворяването и/или рециклирането в Обединеното кралство се
извършва при условия, които са до голяма степен еквивалентни на тези,
предвидени от законодателството на Съюза по този въпрос17, включително
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006, и по-специално член 49,
параграф 2 от него;
 износът на излезлите от употреба превозни средства може да бъде отчитан
при постигането на целите в областта на управлението на отпадъци по
Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18
септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства18, ако
има убедителни доказателства, че оползотворяването и/или рециклирането
в Обединеното кралство се извършва при условия, които са до голяма
степен еквивалентни на тези, предвидени от законодателството на Съюза по
този въпрос19, включително Регламент (ЕО) № 1013/2006, и по-специално
член 49, параграф 2 от него.
Уебсайтът на Комисията относно политиката в областта на отпадъците
(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) предоставя обща информация
относно превоза на отпадъци и рециклирането на конкретни видове отпадъци. Тези
страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация при необходимост.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Околна среда“

17

Член 4, параграф 1 от Решение 2005/270/ЕО на Комисията от 22 март 2005 г. за установяване на
формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 86, 5.4.2005 г., стр.
6).
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ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.

19

Член 2, параграф 1 от Решение 2005/293/ЕО на Комисията от 1 април 2005 година за
установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на
повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива
2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни
средства (ОВ L 94, 13.4.2005 г., стр. 30).
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