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Briuselis, 2018 m. sausio 23 d.
PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal
Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei susitarime dėl išstojimo1 nebus
nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo diena) 00.00 val. Vidurio Europos
laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos pirminė ir antrinė teisė. Tuomet
Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi.
Pasirengti išstojimui turi ne tik Europos ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, ūkio subjektams, vykdantiems veiklą, kuriai taikomas Reglamentas (ES)
Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, primenamos tam tikros
iš šiuo metu taikomų Sąjungos teisės taisyklių kylančios teisinės pasekmės, į kurias reikės
atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į galimą
susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebetaikomos ES
biocidinių produktų taisyklės. Visų pirma ūkio subjektai turėtų atsižvelgti į tai, kad pagal
Sąjungos teisę trečiosios šalys negali veikti kaip vertinančiosios valstybės narės ar
referencinės valstybės narės2.
Ketindami teikti bet kokias naujas paraiškas ūkio subjektai turėtų atsižvelgti į įvairių
procedūrų, kuriose Jungtinė Karalystė dalyvautų kaip, pavyzdžiui, vertinančioji valstybė narė
arba referencinė valstybė narė, numatomus terminus. Atsižvelgdami į šį netikrumą ir į
reglamentavimo sistemą ūkio subjektai turėtų apsvarstyti, ar reikia imtis atitinkamų veiksmų.
Pavyzdžiui, kai yra rizika, kad tos procedūros nebus užbaigtos iki Jungtinės Karalystės
išstojimo iš Sąjungos dienos, pareiškėjai gali savo nuožiūra rinktis kitą vertinančiąją valstybę
narę ar referencinę valstybę narę, kuri atliks vertinimą.
Ūkio subjektai turėtų atidžiai stebėti tų tebevykdomų procedūrų, pagal kurias vertinimą
šiuo metu atlieka Jungtinė Karalystė, eigą. Kai yra akivaizdžių požymių, kad procedūra iki
išstojimo dienos nebus užbaigta, ūkio subjektai, atsižvelgdami į esamą netikrumą ir į
reglamentavimo sistemą, turėtų apsvarstyti poreikį imtis atitinkamų veiksmų. Pavyzdžiui,
ūkio subjektai gali apsvarstyti galimybę pasirinkti kitą vertinančiąją valstybę narę.
Ūkio subjektai taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad pagal Sąjungos teisę:
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Išskyrus Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis (toliau – EEE šalys) ir Šveicariją.

– produktų autorizacijos liudijimų turėtojai turi būti įsisteigę Sąjungoje (arba EEE šalyse,
arba Šveicarijoje);
– veikliųjų medžiagų arba produktų tiekėjai, įtraukti į Biocidinių produktų reglamento (ES)
Nr. 528/2012 95 straipsnyje nurodytą sąrašą, turi būti įsisteigę Sąjungoje arba turėti
Sąjungoje (arba EEE šalyse, arba Šveicarijoje) įsisteigusį atstovą.
Komisijos tarnybos ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), bendradarbiaudamos
su valstybėmis narėmis, EEE šalimis ir Šveicarija, siekia nustatyti suderintus tolesnius
veiksmus, kad tuo atveju, jei reikėtų atlikti pakeitimą, būtų galima laiku susižinoti, susitarti ir
techninėmis priemonėmis persiųsti dokumentų bylą. Tai bus ypač aktualu esamų veikliųjų
medžiagų peržiūros programai, pagal kurią Jungtinė Karalystė yra teisės aktais (Komisijos
deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1062/2014) paskirta vertinančiąja valstybe nare.
Veikliųjų
medžiagų
patvirtinimui
skirtoje
Komisijos
svetainėje
(https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en) pateikta bendroji informacija apie veikliųjų
medžiagų patvirtinimą, taip pat kai kurie klausimai ir atsakymai dėl Biocidinių produktų
reglamento (ES) Nr. 528/2012. Ši informacija pateikta ir ECHA svetainėje.
Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinami, juose bus pateikta daugiau informacijos ir
atsakymų į aktualius klausimus.
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