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Bruselj, 25. januar 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU UVOZNIH/IZVOZNIH
DOVOLJENJ ZA NEKATERO BLAGO

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) (v nadaljnjem besedilu: 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 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop zadevajo ne samo EU in nacionalne organe, ampak tudi zasebne
subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba opozoriti vse deležnike, ki se ukvarjajo s pošiljkami blaga, za katerega
veljajo uvozna/izvozna dovoljenja ali za katero bodo morda začela veljati
uvozna/izvozna dovoljenja po datumu izstopa, na pravne posledice, ki jih je treba
upoštevati, ko Združeno kraljestvo postane tretja država.4 5
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, od datuma izstopa za pošiljke blaga v tretje države ali iz njih, vključno z
Združenim kraljestvom, v zvezi z uvoznimi/izvoznimi dovoljenji velja naslednje:

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja za dosego sporazuma o izstopu.

2

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.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

EU si v sporazumu o izstopu prizadeva za sporazumne rešitve z Združenim kraljestvom glede pretoka
blaga z začetkom pred datumom izstopa in zaključkom na datum izstopa ali po njem (v nadaljnjem
besedilu: blago v tranzitu). Bistvena načela, na katerih temelji stališče EU v zvezi s carinskimi
zadevami in ki so nujna za urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije, so na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.

5

To obvestilo se ne nanaša na pravila iz Pogodbe Euratom.

1.

UVOZNA/IZVOZNA DOVOLJENJA V SKLADU Z ZAKONODAJO UNIJE

Različna področja zakonodaje Unije za nekatero blago določajo obvezno dovoljenje za
pošiljke ali odobritev pošiljk ali prijavo pošiljk, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropsko
unijo ali obratno (v nadaljnjem besedilu: uvozna/izvozna dovoljenja). V večini primerov
tako dovoljenje ni potrebno za pošiljke znotraj Unije ali pa so zahteve drugačne.
Uvozna/izvozna dovoljenja običajno izdajo pristojni nacionalni organi, skladnost s
predpisi pa se preverja kot del carinskega nadzora v Evropski uniji.
Za pošiljke iz EU-27 v Združeno kraljestvo in obratno bo po datumu izstopa potrebno
tako uvozno/izvozno dovoljenje, če za uvoz/izvoz blaga velja zahteva za izdajo
dovoljenja v skladu z zakonodajo Unije.
2.

UVOZNA/IZVOZNA DOVOLJENJA, KI JIH IZDA ZDRUŽENO
DRŽAVA ČLANICA EU NA PODLAGI ZAKONODAJE UNIJE

KRALJESTVO KOT

Z zakonodajo Unije se lahko določi, da lahko uvozna/izvozna dovoljenja izda država
članica, ki ni država članica uvoza v Unijo ali izvoza iz nje.
Za pošiljke v EU-27 iz tretjih držav ali obratno po datumu izstopa ne veljajo več
uvozna/izvozna dovoljenja, ki jih izda Združeno kraljestvo kot država članica EU na
podlagi zakonodaje Unije.
3.

ZADEVNO BLAGO

Uvozna/izvozna dovoljenja obstajajo znotraj širokega nabora področij politike in za zelo
raznovrstno blago, vključno z naslednjim:
 odpadki6 (Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov7);
 nekatere nevarne kemikalije8 (Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij9);
 ozonu škodljive snovi10 (Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč11);
 živo srebro in nekatere zmesi živega srebra12 (Uredba (EU) 2017/852 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru13);
6

Več
informacij
je
na
voljo
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

tematskem

spletišču:

7

UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

8
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

spletišču:

9

UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

10

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

11

UL L 286, 31.10.2009, str. 1.
2

na

 predhodne sestavine za prepovedane droge14 (Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne
22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami
za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami15);
 gensko spremenjeni organizmi16 (Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko
spremenjenih organizmov17);
 osebki ogroženih vrst18 (Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o
varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z
njimi19);
 kulturne dobrine20 (Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o
izvozu predmetov kulturne dediščine21);
 surovi diamanti22 (Uredba Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s
surovimi diamanti23);
 „blago z dvojno rabo“24 (Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o
vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita
blaga z dvojno rabo25);
12
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na
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

13

UL L 137, 24.5.2017, str. 1.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.
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UL L 22, 26.1.2005, str. 1.
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https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

UL L 287, 5.11.2003, str. 1.
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http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.
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UL L 61, 3.3.1997, str. 1.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.
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UL L 39, 10.2.2009, str. 1.

22

Več informacij je na voljo
do/kimberley_process_en.htm.

23

UL L 358, 31.12.2002, str. 28.

24

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/

25

UL L 134, 29.5.2009, str. 1.
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http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

 strelno orožje in strelivo26 (Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o
nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter
trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu
organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih
dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede
njihovega uvoza in tranzita27);
 vojaška tehnologija in oprema28 (Skupno stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne
8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške
tehnologije in opreme29);
 nekatero blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni/mučenje30
(Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim
blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje31).
Zadevni deležniki morda želijo razmisliti o potrebnih ukrepih za pripravo na morebitne
spremembe.
Navedene spletne strani služb Komisije podajajo splošne informacije v zvezi z
uvoznimi/izvoznimi dovoljenji. Te strani bodo po potrebi posodobljene z nadaljnjimi
informacijami.
Evropska komisija
Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo
Generalni direktorat za okolje
Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Generalni direktorat za trgovino
Generalni direktorat za podnebno politiko
Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
Služba za instrumente zunanje politike

26

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

27

UL L 94, 30.3.2012, str. 1.

28

Države članice se v nacionalnih seznamih vojaške tehnologije in opreme sklicujejo na Skupni seznam
vojaškega blaga EU, ki pa teh seznamov neposredno ne nadomešča. Najnovejša različica Skupnega
seznama vojaškega blaga EU je bila objavljena v UL C 97, 28.3.2017, str. 1.

29

UL L 335, 13.12.2008, str. 99.

30

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/antitorture_measures_en.htm.

31

UL L 200, 30.7.2005, str. 1.
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