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СЛУЖБА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА  
 

Брюксел, 25 януари 2018 г. 

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА 

ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ 

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 оттегляне
1
 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 Съюза и националните 

органи, но и частноправните субекти. 

С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на 

съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на заинтересованите 

страни, извършващи експедиране на пратки със стоки, които са обект на лицензи за 

внос/износ, или спрямо които в бъдеще може да се прилагат лицензи за внос/износ, 

считано от датата на оттеглянето, се напомнят правните последици, които трябва 

да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава
4
. 
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1
  Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за 

оттегляне. 

2
  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. 

3
  Трета държава е държава, която не е членка на ЕС. 

4
  За движението на стоки, което е започнало преди и приключва на или след датата на оттегляне 

(„пътуващи стоки“), ЕС се опитва да договори решения с Обединеното кралство в рамките на 

споразумението за оттегляне. Основните принципи на позицията на ЕС, които са нужни за 

планомерното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза относно свързани с митниците 

въпроси, са на разположение на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-

withdrawal-uk-union_en. 

5
  В настоящото известие не се разглеждат правилата, основаващи се на Договора за Евратом. 
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При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в 

евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето, за 

пратки със стоки до/от трети държави, в това число Обединеното кралство, по 

отношение на лицензите за внос/износ се прилагат следните изисквания: 

1. ЛИЦЕНЗИ ЗА ВНОС/ИЗНОС, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА 

СЪЮЗА 

В различни области на правото на Съюза за определени стоки е предвидено 

задължително разрешаване/одобряване/уведомяване за пратките от трета държава 

до Европейския съюз или обратно (наричани по-долу „лицензи за внос/износ“). В 

повечето случаи за вътрешносъюзни пратки такъв лиценз не се изисква или 

изискванията са различни. Обикновено лицензите за внос/износ се издават от 

националните компетентни органи, а съответствието с изискванията се контролира 

в рамките на митническия контрол на територията на Европейския съюз.  

Считано от датата на оттегляне, когато съгласно правото на Съюза вносът/износът 

на стоки подлежи на изискване за лицензиране, такъв лиценз за внос/износ ще се 

изисква за пратки от ЕС-27 до Обединеното кралство и обратно.  

2. ЛИЦЕНЗИ ЗА ВНОС/ИЗНОС, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, В 

КАЧЕСТВОТО МУ НА ДЪРЖАВА — ЧЛЕНКА НА СЪЮЗА, ВЪЗ ОСНОВА НА ПРАВОТО 

НА СЪЮЗА 

Правото на Съюза може да предвижда възможност за издаване на лицензи за 

внос/износ от държава членка, различна от държавата членка, в която стоките 

влизат в Европейския съюз или от която го напускат.  

Считано от датата на оттеглянето, лицензите за внос/износ, издадени от 

Обединеното кралство, в качеството му на държава — членка на ЕС, въз основа на 

правото на Съюза, повече няма да бъдат валидни за пратки към ЕС-27 от трети 

държави или обратно. 

3. СТОКИ, КОИТО СА ЗАСЕГНАТИ 

Лицензи за внос/износ съществуват в широк спектър от области на политиката и за 

голямо разнообразие от стоки, в това число следните: 

 отпадъци
6
 (Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци
7
);  

 някои опасни химикали
8
 (Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни 

химикали
9
);  

                                                 
6
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm. 

7
  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1. 

8
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

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

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm
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 вещества, които нарушават озоновия слой
10

 (Регламент (ЕО) № 1005/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 

вещества, които нарушават озоновия слой
11

);  

 живак и някои смеси на живака
12

 (Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1102/2008
13

);  

 прекурсори на наркотични вещества
14

 (Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета 

от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията 

между Общността и трети страни в областта на прекурсорите
15

);  

 генетично модифицирани организми
16

 (Регламент (ЕО) № 1946/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно 

трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми
17

);  

 екземпляри от застрашени видове
18

 (Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 

9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна 

чрез регулиране на търговията с тях
19

);  

 паметници на културата
20

 (Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 

18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата
21

);  

 необработени диаманти
22

 (Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 

20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките 

                                                                                                                                                 
9
  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60. 

10
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_bg. 

11
  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1. 

12
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.  

13
  ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1. 

14
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en. 

15
  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1. 

16
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en. 

17
  ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1. 

18
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm. 

19
  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. 

20
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en. 

21
  ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 1. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en
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на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени 

диаманти
23

);  

 „изделия с двойна употреба“
24

 (Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 

5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, 

трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна 

употреба
25

);  

 огнестрелни оръжия и боеприпаси
26

 (Регламент (ЕС) № 258/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на 

член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу 

незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и 

компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на 

обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност 

(„Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за 

износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и 

компоненти и боеприпаси
27

); 

 военни технологии и оборудване
28

 (Обща позиция 2008/944/ОВППС на 

Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол 

върху износа на военни технологии и оборудване
29

);  

 някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на 

смъртно наказание/изтезания
30

 (Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 

27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат 

използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други 

форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
31

).  

Съответните заинтересовани страни биха могли да обмислят възможностите за 

предприемане на необходимите мерки с цел подготвяне за евентуални промени. 

                                                                                                                                                 
22

  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

do/kimberley_process_en.htm. 

23
  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28. 

24
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: http://ec.europa.eu/trade/import-and-

export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/  

25
  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1. 

26
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en. 

27
  ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1. 

28
  Общият списък на оръжията на ЕС служи за отправна точка за националните списъци с военни 

технологии и оборудване на държавите членки, но не ги заменя пряко. Последната версия на 

Общия списък на оръжията на ЕС беше публикувана в ОВ C 97, 28.3.2017 г., стр. 1. 

29
  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99. 

30
  За повече информация вж. следния тематичен уебсайт: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

do/anti-torture_measures_en.htm. 

31
  ОВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1. 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm
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Горепосочените уебсайтове на службите на Комисията съдържат обща информация 

относно лицензите за внос/износ. Тези страници ще бъдат актуализирани с 

допълнителна информация, при необходимост. 

Европейска комисия 

 

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ 

Генерална дирекция „Околна среда“ 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

Генерална дирекция „Търговия“ 

Генерална дирекция „Действия по климата“ 

Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ 

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ 

Служба за инструментите в областта на външната политика 
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