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UVOD
Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo „tretja
država“1. Sporazum o izstopu2 določa prehodno obdobje, ki se bo končalo
31. decembra 20203. Do tega datuma se pravo EU v celoti uporablja za Združeno
kraljestvo in v njem.4
V prehodnem obdobju se bosta EU in Združeno kraljestvo pogajala o sporazumu o
novem partnerstvu, ki bo določal zlasti območje proste trgovine. Vendar ni mogoče z
gotovostjo reči, ali bo ob koncu prehodnega obdobja tak sporazum sklenjen in bo začel
veljati. V vsakem primeru bi tak sporazum z Združenim kraljestvom vzpostavil odnose,
ki bodo v smislu pogojev dostopa na trg zelo drugačni od tistih na notranjem trgu, 5 v
carinski uniji EU ter na območju DDV in trošarin.
Zato se vse zainteresirane strani, zlasti gospodarski subjekti, s tem obvestilom opozorijo
na pravni položaj po koncu prehodnega obdobja (del A spodaj). To obvestilo pojasnjuje
tudi nekatere pomembne določbe o ločitvi iz Sporazuma o izstopu (del B spodaj) ter
pravila, ki se bodo po koncu prehodnega obdobja uporabljala na Severnem Irskem (del C
spodaj).
Nasveti deležnikom:
Da bi se obravnavale posledice iz tega obvestila, se deležnikom zlasti svetuje, naj:
− dobavitelji s sedežem v Združenem kraljestvu, vključeni na seznam, vzpostavljen v
skladu s členom 95 Uredbe (EU) št. 528/2012, imenujejo zastopnika s sedežem v
Uniji in to pravočasno sporočijo Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) (s
predložitvijo zahtevka za popravek6), tako da bodo informacije na seznamu iz
člena 95 posodobljene pred koncem prehodnega obdobja.

1

Tretja država je država, ki ni članica EU.

2

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Sporazum
o izstopu).

3

Prehodno obdobje se lahko pred 1. julijem 2020 podaljša enkrat za največ eno ali dve leti (člen 132(1)
Sporazuma o izstopu). Vlada Združenega kraljestva tako podaljšanje zaenkrat zavrača.

4

Razen nekaterih izjem iz člena 127 Sporazuma o izstopu, od katerih pa nobena ni relevantna v okviru
tega obvestila.

5

Zlasti sporazum o prosti trgovini ne določa načel notranjega trga (na področju blaga in storitev), kot so
vzajemno priznavanje, načelo države izvora in harmonizacija. Sporazum o prosti trgovini tudi ne
odpravlja carinskih formalnosti in kontrol, vključno s tistimi, ki se nanašajo na poreklo blaga in
njegove vložke, ter prepovedi in omejitev uvoza in izvoza.

6

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.
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− Dobavitelji, vključeni na seznam iz člena 95, ki imajo sedež v tretjih državah in
zastopnika v Združenem kraljestvu, imenujejo novega zastopnika s sedežem v Uniji
ter to pravočasno sporočijo agenciji ECHA (s predložitvijo zahtevka za popravek7),
tako da bodo informacije na seznamu iz člena 95 posodobljene pred koncem
prehodnega obdobja.
− Imetniki dovoljenj s sedežem v Združenem kraljestvu dovoljenje prenesejo na novega
imetnika s sedežem v državi članici EU. Obstoječe dovoljenje lahko spremenijo z
upravno spremembo, za katero je pred izvajanjem potrebno predhodno obvestilo8.
Tako spremembo je treba predložiti dovolj zgodaj pred koncem prehodnega obdobja.

Pozor:
V tem obvestilu niso obravnavani:
-

splošna zakonodaja EU o kemikalijah,

-

pravila EU o intelektualni lastnini (blagovne znamke, modeli itd.), vključno z vidiki
izčrpanja pravic intelektualne lastnine.

V zvezi s temi vidiki se pripravljajo ali so bila objavljena druga obvestila9.
A. PRAVNI POLOŽAJ PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA
Po koncu prehodnega obdobja se za Združeno kraljestvo in v njem ne bodo več
uporabljala pravila EU na področju biocidnih proizvodov, kot so določena z Uredbo (EU)
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu
in uporabi biocidnih proizvodov10 ter ustreznimi izvedbenimi in delegiranimi akti
Komisije.11 To ima zlasti naslednje posledice:
1.

ZAHTEVE GLEDE SEDEŽA
V skladu s členom 3(1)(p) Uredbe (EU) št. 528/2012 morajo imeti imetniki
dovoljenja za biocidne proizvode sedež v EU.
V skladu s členom 95(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 morajo imeti dobavitelji
aktivnih snovi ali proizvodov s seznama iz člena 95 sedež v EU. Ob koncu

7

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.

8

Glej točko 3 oddelka 1 naslova I Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 354/2013 o
spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU)
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4).

9

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sl.

10

UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

11

Glede uporabe zakonodaje EU o biocidnih proizvodih za Severno Irsko glej del C tega obvestila.
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prehodnega obdobja bodo dobavitelji iz Združenega kraljestva in zastopniki
dobaviteljev iz držav zunaj EU s sedežem v Združenem kraljestvu umaknjeni s
seznama iz člena 95, aktivnih snovi ali biocidnih proizvodov iz tega vira pa ne bo
več dovoljeno dajati na trg EU.
2.

OZNAČEVANJE
V skladu s členom 69(2)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012 morata biti na oznaki
navedena ime in naslov imetnika dovoljenja. Če se imetnik dovoljenja spremeni
(glej točko A.1 tega obvestila), se mora to odražati na oznakah proizvodov, danih na
trg EU.

3.

ODOBRITVE AKTIVNIH SNOVI IN VKLJUČITEV AKTIVNIH SNOVI V PRILOGO I
Sporazum o izstopu določa, da Združeno kraljestvo že v prehodnem obdobju ne
more delovati kot vodilni organ za ocene tveganj, preglede, odobritve ali dovoljenja
na ravni Unije ali na ravni držav članic, ki nastopajo skupaj, kot je navedeno v aktih
in določbah, navedenih v Prilogi VII k Sporazumu o izstopu.12 Ta priloga vključuje
Uredbo (EU) št. 528/2012.
Zato Združeno kraljestvo od svojega izstopa in že med prehodnim obdobjem ne
more več delovati kot ocenjevalni pristojni organ (oPO). Zato je bilo treba v zvezi s
kombinacijami aktivnih snovi / vrst proizvodov, za katere je bil kot oPO imenovan
pristojni organ Združenega kraljestva, imenovati nov oPO13. V skladu s
Sporazumom o izstopu mora Združeno kraljestvo vse zadevne dokumentacije in
dokumente poslati novemu oPO14. Ne glede na fazo ocenjevanja vloge so države
članice, katerih pristojni organi naj bi zamenjali pristojni organ Združenega
kraljestva, upravičene do povračila stroškov dela, izvedenega s pristojbinami,
določenimi v skladu s členom 80 Uredbe (EU) št. 528/201215.
Podaljšanje odobritve aktivnih snovi po izstopu Združenega kraljestva: člen 13(3)
Uredbe (EU) št. 528/2012 ne zahteva, da je oPO za prvo odobritev tudi oPO za
podaljšanje odobritve, čeprav je to običajno priporočeno, da se postopek poenostavi.
Vlagatelj mora ob predložitvi vloge za podaljšanje predložiti ime pristojnega organa
države članice, ki ga predlaga za ocenjevanje vloge za podaljšanje, in priložiti pisno
potrdilo, da se pristojni organ s tem strinja.

12

Člen 128(6) Sporazuma o izstopu.

13

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/227 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 v
zvezi z nekaterimi kombinacijami aktivnih snovi/vrst proizvodov, za katere je bil kot ocenjevalni
pristojni organ imenovan pristojni organ Združenega kraljestva (UL L 37, 8.2.2019, str. 1).

14

Člen 44 Sporazuma o izstopu. Glej tudi oddelek B tega obvestila.

15

Glej člen 6a(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem
programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni
proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014,
str. 1). Uvodna izjava 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/227 z dne 28. novembra 2018 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 v zvezi z nekaterimi kombinacijami aktivnih
snovi/vrst proizvodov, za katere je bil kot ocenjevalni pristojni organ imenovan pristojni organ
Združenega kraljestva (UL L 37, 8.2.2019, str. 1).
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Snovi, ki so bile odobrene ali vključene v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012 že
pred izstopom Združenega kraljestva: izstop Združenega kraljestva v EU ne vpliva
niti na veljavnost obstoječih odobritev aktivnih snovi s strani Komisije niti na
aktivne snovi, ki so že vključene v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.
4.

IZMENJAVA IN VARSTVO PODATKOV
Mehanizem izmenjave podatkov, določen v členih 62 in 63 Uredbe (EU)
št. 528/2012, se uporablja za vsa podjetja, kar pomeni, da se še naprej uporablja za
podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu.
Varstvo podatkov, določeno v členih 59 in 60 Uredbe (EU) št. 528/2012, se še
naprej uporablja za podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu.

5.

DOVOLJENJA ZA BIOCIDNE PROIZVODE
Sporazum o izstopu določa, da Združeno kraljestvo že v prehodnem obdobju ne
more delovati kot vodilni organ za ocene tveganj, preglede, odobritve ali dovoljenja
na ravni Unije ali na ravni držav članic, ki nastopajo skupaj, kot je navedeno v aktih
in določbah, navedenih v Prilogi VII k Sporazumu o izstopu.16 Ta priloga vključuje
Uredbo (EU) št. 528/2012.
Zato Združeno kraljestvo vse od svojega izstopa in že v prehodnem obdobju ne
more več delovati kot referenčna država članica pri zaporednem ali vzporednem
medsebojnem priznavanju dovoljenj.
Nove vloge: od izstopa Združenega kraljestva nove vloge za dovoljenje za biocidni
proizvod ni mogoče predložiti Združenemu kraljestvu kot referenčni državi članici.
Postopki medsebojnega priznavanja dovoljenj, za katere je Združeno kraljestvo
delovalo kot referenčna država članica in ki so potekali na datum izstopa: ocene
mora dokončati država članica EU, ki deluje kot referenčna država članica, ali pa se
mora postopek izdaje dovoljenja končati brez izdaje dovoljenja. V skladu s
Sporazumom o izstopu mora Združeno kraljestvo vse zadevne dokumentacije in
dokumente poslati novi referenčni državi članici.17 V skladu s členom 80(2) Uredbe
(EU) št. 528/2012 države članice vlagateljem neposredno zaračunajo pristojbine za
storitve, ki jih opravljajo v zvezi s postopki iz navedene uredbe.
Ocene, pri katerih Združeno kraljestvo deluje kot referenčna država članica za
postopke medsebojnega priznavanja dovoljenj ali kot ocenjujoča država članica za
vloge za dovoljenje Unije in ki so bile zaključene, to pomeni, da je ocena na voljo
zadevnim državam članicam v skladu s členom 34(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 ali
pa so zaključki ocenjevanja predloženi agenciji ECHA v skladu s členom 44 Uredbe
(EU) št. 528/2012, vendar Združeno kraljestvo nacionalnega dovoljenja ni izdalo
pred datumom izstopa, agencija ECHA ni predložila mnenja Komisiji v skladu s
členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 ali pa je bil koordinacijski skupini
predložen ugovor v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 528/2012; vlogo referenčne

16

Člen 128(6) Sporazuma o izstopu.

17

Člen 44 Sporazuma o izstopu. Glej tudi oddelek B tega obvestila.
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države članice ali ocenjevalnega pristojnega organa mora prevzeti pristojni organ
države članice EU. V skladu s Sporazumom o izstopu mora Združeno kraljestvo vse
zadevne dokumentacije in dokumente poslati novi referenčni državi članici.18 V
skladu s členom 80(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 države članice vlagateljem
neposredno zaračunajo pristojbine za storitve, ki jih opravljajo v zvezi s postopki iz
navedene uredbe.
Dovoljenje, ki ga je v postopku medsebojnega priznavanja dovoljenj Združeno
kraljestvo izdalo pred datumom izstopa: država članica EU ne more več niti sprejeti
vloge za medsebojno priznavanje dovoljenj niti izdati dovoljenja s priznanjem
dovoljenja, ki ga je izdalo Združeno kraljestvo, tudi če ga je izdalo pred datumom
izstopa.
Dovoljenja, ki temeljijo na medsebojnem priznavanju dovoljenj Združenega
kraljestva in so jih države članice izdale pred datumom izstopa, ostanejo veljavna.
V prehodnem obdobju mora Združeno kraljestvo še vedno sprejeti in preučiti nove
vloge za dovoljenja na svojem ozemlju, torej prevzeti vlogo zadevne države članice
v smislu členov 33 in 34 Uredbe (EU) št. 528/2012.
V prehodnem obdobju je dovoljenje Unije, ki ga je Komisija izdala v skladu s
členom 44(5) Uredbe (EU) št. 528/2012, v Združenem kraljestvu veljavno.
Podaljšanje dovoljenja za biocidni proizvod po izstopu Združenega kraljestva:
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/201319 in Delegirana uredba Komisije
(EU) št. 492/201420 omogočata, da imetnik dovoljenja izbere drugo referenčno
državo članico. Vendar bo moral imetnik v okviru vloge predložiti pisno potrdilo, da
se nova država članica strinja, da bo delovala kot referenčna država članica. V
skladu s členom 80(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 države članice vlagateljem
neposredno zaračunajo pristojbine za storitve, ki jih opravljajo v zvezi s postopki iz
navedene uredbe.
6.

DOVOLJENJA, IZDANA NA PODLAGI ČLENA 26, IN OBVESTILA NA
ČLENA 27(1) UREDBE (EU) ŠT. 528/2012 (POENOSTAVLJENI POSTOPEK)

PODLAGI

Dovoljenja, ki jih je Združeno kraljestvo izdalo na podlagi člena 26, in obvestila
na podlagi člena 27(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 za biocidni proizvod z manjšim
tveganjem, ki je bil v Združenem kraljestvu odobren po poenostavljenem
postopku, v EU po koncu prehodnega obdobja niso več veljavna.
Tako se biocidni proizvodi z manjšim tveganjem, ki so bili v Združenem
kraljestvu odobreni po poenostavljenem postopku in o katerih so bile države
18

Člen 44 Sporazuma o izstopu.

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih
proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4).

20

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 492/2014 z dne 7. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za podaljšanje dovoljenj za biocidne
proizvode, za katere se uporablja medsebojno priznavanje (UL L 139, 14.5.2014, str. 1).
6

članice EU obveščene v skladu s členom 27(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, po
koncu prehodnega obdobja ne smejo več dajati na trg EU.
7.

TRETIRANI IZDELKI
Za vsak tretirani izdelek, dan na trg EU, veljajo določbe Uredbe (EU)
št. 528/2012 ter zlasti členov 58 in 94. Po koncu prehodnega obdobja se bodo
pošiljke tretiranega izdelka iz Združenega kraljestva v EU štele za uvoz in
posledično za dajanje takega tretiranega izdelka na trg. Če je bil tretirani izdelek
dan na trg Združenega kraljestva pred izstopom Združenega kraljestva, se lahko
pričakuje, da je skladen z Uredbo (EU) št. 528/2012, zato ne bi smelo biti
posebnih posledic za skladnost z navedeno uredbo, razen če aktivna snov, ki jo
vsebuje tretirani izdelek, ni več odobrena ali če so bili v uredbi o odobritvi
aktivne snovi določeni drugi pogoji ali omejitve, potem ko je bil tretirani izdelek
dan na trg Združenega kraljestva. Za zagotovitev skladnosti s členoma 58 in 94
Uredbe (EU) št. 528/2012 je še naprej odgovorna oseba, ki daje tretirani izdelek
na trg.

8.

VPRAŠANJA GLEDE IT – REGISTER BIOCIDNIH PROIZVODOV (R4BP)
Podjetja s sedežem v tretjih državah, vključno z Združenim kraljestvom, imajo
dostop do R4BP za nekatere postopke, npr. odobritev, obvestila in predložitve
aktivnih snovi.
Podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu bodo lahko opravljala enake operacije
kot podjetja zunaj EU (npr. vloge za odobritev aktivne snovi).
Podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu lahko še naprej deluje kot „nosilec
zadeve“ v R4BP. To pomeni, da bo med drugim lahko vložilo vloge/predložilo
obvestila za aktivne snovi in spremljalo napredek posamezne zadeve. Podjetja s
sedežem v Združenem kraljestvu lahko po izstopu Združenega kraljestva na primer
še naprej vlagajo vloge za odobritev aktivnih snovi (ali podaljšanje odobritve).
Vendar je treba na tem mestu opozoriti, da se lahko dovoljenje za biocidne
proizvode izda le osebi s sedežem v EU.

9.

VZPOREDNO TRGOVANJE

21

Člen 53 Uredbe (EU) št. 528/2012 določa izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje
za biocidni proizvod, ki je odobren v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu:
država članica porekla)22.
V prehodnem obdobju dovoljenja za vzporedno trgovanje, ki jih je izdalo Združeno
kraljestvo ali jih je izdala država članica EU, pri čemer je Združeno kraljestvo
država članica porekla, ostanejo veljavna.
21

Opozoriti je treba, da v tem obvestilu vprašanja intelektualne lastnine in izčrpanje pravic intelektualne
lastnine niso obravnavana.

22

Pogoj za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje na podlagi člena 53 je, da se izda za proizvod, ki je
enak biocidnemu proizvodu, že odobrenemu v državi članici vnosa.
7

Dovoljenje za vzporedno trgovanje, ki ga je država članica EU izdala za biocidni
proizvod, za katerega je bilo Združeno kraljestvo država članica porekla, po koncu
prehodnega obdobja ni več veljavno.
Po koncu prehodnega obdobja države članice ne morejo izdajati dovoljenj za
vzporedno trgovanje na podlagi člena 53 Uredbe (EU) št. 528/2012, če je država
članica porekla Združeno kraljestvo.
B. ZADEVNE DOLOČBE SPORAZUMA O IZSTOPU V ZVEZI Z LOČITVIJO
Člen 41(1)(a) Sporazuma o izstopu določa, da je obstoječe in posamično razpoznavno
blago, zakonito dano na trg v EU ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega
obdobja, lahko še naprej dostopno na trgu EU ali Združenega kraljestva ter potuje med
tema dvema trgoma, dokler ne dospe do končnega uporabnika.
Gospodarski subjekt, ki se sklicuje na navedeno določbo, nosi dokazno breme, da na
podlagi katerega koli ustreznega dokumenta dokaže, da je bilo blago dano na trg v EU ali
Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja23.
Za namene navedene določbe „dajanje na trg“ pomeni, da je blago prvič dobavljeno za
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v okviru gospodarske dejavnosti v zameno za
plačilo ali brezplačno.24 „Dobava blaga za distribucijo, porabo ali uporabo“ pomeni, da je
„obstoječe in posamično razpoznavno blago po končani proizvodnji predmet pisne ali
ustne pogodbe med dvema ali več pravnimi ali fizičnimi osebami o prenosu lastništva,
kakršne koli druge premoženjske pravice ali posesti zadevnega blaga ali da je predmet
ponudbe pravni ali fizični osebi, da sklene tako pogodbo.“25
Primer: Posamezno pakiranje biocidnega proizvoda z dovoljenjem Unije, ki ga je izdala
Komisija, ki ga proizvajalec s sedežem v EU proda distributerju na debelo s sedežem v
EU pred koncem prehodnega obdobja, se še vedno lahko uvozi v Združeno kraljestvo na
podlagi dovoljenja EU.
C. PRAVILA,

KI SE UPORABLJAJO NA

SEVERNEM IRSKEM

PO KONCU PREHODNEGA

OBDOBJA

Po koncu prehodnega obdobja se uporablja Protokol o Irski/Severni Irski.26 Protokol o
Irski/Severni Irski je predmet redne privolitve izvršnega organa in skupščine Severne
Irske, pri čemer začetno obdobje uporabe zajema štiri leta po koncu prehodnega
obdobja.27
Na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski se nekatere določbe prava EU uporabljajo tudi
za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko. Poleg tega sta se EU in
23

Člen 42 Sporazuma o izstopu.

24

Člen 40(a) in (b) Sporazuma o izstopu.

25

Člen 40(c) Sporazuma o izstopu.

26

Člen 185 Sporazuma o izstopu.

27

Člen 18 Protokola o Irski/Severni Irski.
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Združeno kraljestvo v Protokolu o Irski/Severni Irski dogovorila, da se, kolikor se
določbe EU uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko,
Severna Irska obravnava kot država članica.28
Protokol o Irski/Severni Irski določa, da se Uredba (EU) št. 528/2012 uporablja za
Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.29
To pomeni, da sklicevanje na EU v delih A in B tega obvestila vključuje Severno Irsko,
sklicevanje na Združeno kraljestvo pa se nanaša le na Veliko Britanijo.
Natančneje, to med drugim pomeni:


biocidni proizvod, dan na trg na Severnem Irskem, mora biti v skladu z Uredbo
(EU) št. 528/2012;



biocidni proizvod, proizveden na Severnem Irskem in poslan v EU, ni uvožen
biocidni proizvod (glej oddelek A zgoraj);



biocidni proizvod, poslan iz Velike Britanije na Severno Irsko, je uvožen biocidni
proizvod (glej oddelek A zgoraj);



zahteve glede sedeža (glej oddelek A zgoraj) so izpolnjene, če je sedež na
Severnem Irskem.

Vendar Protokol o Irski/Severni Irski ne vključuje možnosti, da bi Združeno kraljestvo v
zvezi s Severno Irsko


sodelovalo pri odločanju in oblikovanju odločitev Unije;30



sprožilo postopke ugovora, zaščitne postopke ali arbitražne postopke, kolikor ti
postopki zadevajo predpise, standarde, ocene, registracije, certifikate, odobritve in
dovoljenja, ki jih izdajo ali opravijo države članice EU; 31



delovalo kot vodilni organ za ocene, preglede, odobritve in dovoljenja;32



se sklicevalo na načelo države porekla ali uporabljalo vzajemno priznavanje
dovoljenj za proizvode, zakonito dane na trg na Severnem Irskem.33

Natančneje, to med drugim pomeni:

28

Člen 7(1) Sporazuma o izstopu v povezavi s členom 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski.

29

Člen 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski in del 24 Priloge 2 k navedenemu protokolu.

30

Morebitna potrebna izmenjava informacij ali vzajemno posvetovanje bo potekalo v skupni
posvetovalni delovni skupini, ustanovljeni na podlagi člena 15 Protokola o Irski/Severni Irski.

31

Peti pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.

32

Člen 13(6) Protokola o Irski/Severni Irski.

33

Prvi pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.
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Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more delovati niti kot oPO za
postopke v zvezi z aktivnimi snovmi niti kot referenčna država članica v zvezi s
postopki izdaje dovoljenja za proizvode;



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more sprožiti napotitev, ali
predlagati zavrnitve izdaje dovoljenj, ali prilagoditi določil in pogojev v skladu s
členoma 35 in 37 Uredbe (EU) št. 528/2012.



Poleg tega bi bilo treba v zvezi z Uredbo (EU) št. 528/2012 poudariti, da:
Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more od Komisije zahtevati, naj
odloči v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012;



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more od Komisije zahtevati, naj
pregleda odobritev aktivne snovi v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU)
št. 528/2012;



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more od Komisije zahtevati, naj
spremeni Prilogo I v skladu s členom 28(4) Uredbe (EU) št. 528/2012;



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more od Odbora ECHA za
biocidne proizvode zahtevati, naj pripravi mnenje v skladu s točko (g) člena 75(1)
Uredbe (EU) št. 528/2012;



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more sprejeti začasnih ukrepov v
skladu z zaščitno klavzulo iz člena 88 Uredbe (EU) št. 528/2012.

Vendar Protokol o Irski/Severni Irski ne izključuje naslednjega:


Združeno kraljestvo lahko v zvezi s Severno Irsko dovoli odstopanje, določeno v
členu 55 Uredbe (EU) št. 528/2012.

Splošne informacije so na voljo na spletišču Komisije o pravilih EU na področju
biocidnih proizvodov (https://ec.europa.eu/health/biocides/biocidal_products_sl). Te
strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
Evropska komisija
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
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