ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Брюксел, 13 март 2020 г.
REV1 – заменя известието от 21 март
2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ВЪВ
ФИТОСАНИТАРНАТА ОБЛАСТ

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство се оттегли от Европейския
съюз и стана „трета държава“1. В Споразумението за оттегляне2 е предвиден
преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г.3 До тази дата
законодателството на Съюза ще се прилага изцяло по отношение на и в
Обединеното кралство4.
През преходния период ЕС и Обединеното кралство ще преговарят по
споразумение за ново партньорство, с което да се създаде по-специално зона за
свободна търговия. Не е сигурно обаче дали такова споразумение ще бъде
сключено и дали ще влезе в сила в края на преходния период. При всички случаи
подобно споразумение би породило отношения, които от гледна точка на
условията за достъп до пазара ще се различават значително от участието на
Обединеното кралство във вътрешния пазар5, в митническия съюз на Съюза и в
системата в областта на ДДС и акцизите.
По тази причина на всички заинтересовани страни, и особено на икономическите
оператори, се напомня за правното положение след изтичането на преходния
период (част А по-долу). В настоящото известие се обясняват също така някои от
съответните разпоредби за разделяне от Споразумението за оттегляне (част Б по1

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

2

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7)
(„Споразумението за оттегляне“).
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Преходният период може да бъде удължен, преди 1 юли 2020 г., еднократно до 1 или 2 години
(член 132, параграф 1 от Споразумението за оттегляне). До този момент правителството на
Обединеното кралство изключва такова удължаване.
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С някои изключения, предвидени в член 127 от Споразумението за оттегляне, като никое от тях
не е приложимо в контекста на настоящото известие.
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По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат принципи, характерни за
вътрешния пазар (в областта на стоките и услугите), като взаимното признаване, „принципът на
страната на произход“ и хармонизацията. Освен това със споразумение за свободна търговия не
се премахват митническите формалности и проверки, включително тези, отнасящи се до
произхода на стоките и техния състав, нито забраните и ограниченията за вноса и износа.

долу), както и правилата, приложими в Северна Ирландия след изтичането на
преходния период (част В по-долу).
Съвет към заинтересованите страни:
Във връзка с последиците, посочени в настоящото известие, заинтересованите
страни се приканват по-специално:
− да осигурят извършването на третирането на дървения опаковъчен материал
(като палети), използван при търговията между ЕС и Обединеното кралство; и
− да адаптират каналите за разпространение, особено когато вносът на растения е
забранен или за него се прилагат специални ограничения.
А. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
След изтичането на преходния период правилата на Съюза във фитосанитарната
област вече няма да се прилагат спрямо Обединеното кралство6. По-конкретно това
ще има следните последици:
1. ВЪВЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ В ЕС
Съгласно член 40 от Регламент (ЕС) 2016/20317 въвеждането в Съюза на
определени растения, растителни продукти и други обекти е забранено.
Забранените растения, растителни продукти и други обекти са изброени в
приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/20728.
Съгласно член 41 от Регламент (ЕС) 2016/2031 определени растения,
растителни продукти и други обекти, изброени в приложение VІІ към
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, могат да се въвеждат в Съюза само
ако отговарят на специалните изисквания, посочени в същото приложение.
Тези изисквания могат да се състоят от набор от елементи, например произход
от държави без вредители, произход от райони без вредители или изискване за
прилагане на сертификационна схема във връзка с инспекциите, вземането на
проби, извършването на изпитвания, третирането или други мерки,
гарантиращи предпазване от съответните вредители.
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По отношение на приложимостта на законодателството на Съюза във фитосанитарната област
спрямо Северна Ирландия вж. част В от настоящото известие.
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Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за
защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и
2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).
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Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на
еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на
Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) №
690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на
Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).
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Например:


вносът на клубени на видове от Solanum L. (включително картофи за
консумация) и техните хибриди по принцип е забранен9;



При внос на плодове от Citrus, Malus и Pyrus, които може да произхождат
от други трети държави и са били реекспортирани от Обединеното
кралство в Съюза, пратката трябва да се придружава от фитосанитарен
сертификат, като за такъв внос се прилагат специфични изисквания,
свързани с произхода на тези плодове от държави, райони или места на
производство, свободни от определени вредители, както и с информация
относно проследимостта или официалните инспекции и прегледи за
наличието на съответните вредители10;



Дървеният опаковъчен материал, независимо дали действително се
използва за транспорт на предмети от всякакъв вид или не, може да се
въвежда в Съюза само ако отговаря на изискванията за третиране и
маркировка, посочени в Международен стандарт за фитосанитарни мерки
№ 15 (ISPM 15) на ФАО11.

2. ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС
Съгласно член 72 от Регламент (ЕС) 2016/2031 за въвеждането в Съюза на
растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в част А от
приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, се изисква
фитосанитарен сертификат, а за тези, изброени в приложение XII към същия
регламент, се изискват допълнителни фитосанитарни гаранции за вноса им в
съответните защитени зони. Това се прилага например за вноса от или през
Обединеното кралство на домати, нар, отделена кора от иглолистни или
дървесина от няколко вида, като Platanus L., Populus L. или иглолистни.
Тези стоки подлежат на официален контрол на граничните контролни
пунктове, както е предвидено в членове 47—64 от Регламент (ЕС) 2017/62512.
Това се прилага например за вноса от или през Обединеното кралство на
пъпеши, смокини, кафеени череши, чаени листа, бразилски орехи, аспержи,
краставици, зеле или лук. За някои категории растения може да се прилага помалка честота на проверките за идентичност и физическите проверки при внос
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Точки 15—17 от приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, където са
посочени и съответните изключения.

10

Точки 61, 64, 65 и 66 от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072.

11

Член 43 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
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Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно
официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира
прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно
здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и
продуктите за растителна защита (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
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от Обединеното кралство при условията, предвидени в Регламент (ЕО)
№ 1756/2004 на Комисията13.
Съгласно член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031 за всички останали растения,
изброени в част Б от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/2072, а именно растения, като плодове, зеленчуци или отрязани цветя, за
които няма специфични изисквания за внос, също се изисква фитосанитарен
сертификат за въвеждането им в Съюза. За тези растения се прилагат
разпоредбите на членове 44—46 от Регламент (ЕС) 2017/625, в които се
предвижда минимален контрол на вноса, основан на риска.
Б. СЪОТВЕТНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ
В член 41, параграф 1 от Споразумението за оттегляне се предвижда, че
съществуваща стока, която може да бъде индивидуално идентифицирана и която е
била законно пусната на пазара в Съюза или в Обединеното кралство преди края на
преходния период, може да продължи да бъде предоставяна на пазара на Съюза
или на Обединеното кралство и да е в обращение между тези два пазара, докато
достигне крайния ползвател.
Икономическият оператор, който се позовава на тази разпоредба, носи тежестта на
доказване, въз основа на съответни документи, че стоката е била пусната на пазара
в ЕС или в Обединеното кралство преди края на преходния период14.
За целите на тази разпоредба „пускане на пазара“ означава доставката за първи път
на стока за дистрибуция, потребление или използване на пазара в процеса на
търговска дейност, срещу заплащане или безплатно15. „Доставка на стока за
дистрибуция, потребление или използване“ означава, че „съществуваща стока,
която може да бъде индивидуално идентифицирана, след етапа на производство, е
предмет на писмено или устно споразумение между две или повече юридически
или физически лица за прехвърляне на право на собственост, всяко друго вещно
право или владение, свързано с въпросната стока, или е предмет на предложение
към юридическо или физическо лице или лица за сключване на такова
споразумение.“16
Пример: Партида от клубени на видове от Solanum L., продадена от производител
в Обединеното кралство на търговец на едро в Обединеното кралство преди края
на преходния период, може да бъде обект на по-нататъшен внос в ЕС.

13

Регламент (ЕО) № 1756/2004 на Комисията от 11 октомври 2004 г. за определяне на подробните
условия за необходимите доказателства и критерии за типа и равнището на намаляването на
фитосанитарните проверки на някои растения, растителни продукти или други предмети,
изброени в част Б на приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета (ОВ L 313,
12.10.2004 г., стр. 6).

14

Член 42 от Споразумението за оттегляне.

15

Член 40, букви а) и б) от Споразумението за оттегляне.

16

Член 40, буква в) от Споразумението за оттегляне.
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Това не засяга фитосанитарните проверки, които може да се изискват за вноса след
края на преходния период.
В. ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА В

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

СЛЕД КРАЯ НА ПРЕХОДНИЯ

ПЕРИОД

Считано от края на преходния период, се прилага Протоколът за Ирландия/Северна
Ирландия (наричан по-нататък „Протокол за И/СИ“)17. За Протокола за И/СИ се
изисква периодичното съгласие на Законодателното събрание на Северна
Ирландия, като първоначалният период на прилагане е 4 години след края на
преходния период18.
Съгласно Протокола за И/СИ някои разпоредби от правото на Съюза са приложими
също така спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.
Освен това в Протокола за И/СИ ЕС и Обединеното кралство се договориха, че
доколкото правилата на Съюза се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия, Северна Ирландия се третира като държава
членка19.
Съгласно Протокола за И/СИ законодателството на ЕС във фитосанитарната
област се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна
Ирландия20.
Това означава, че позоваванията на ЕС в части А и Б от настоящото известие
трябва да се разбират в смисъл, че те включват Северна Ирландия, докато
позоваванията на Обединеното кралство трябва да се разбират като отнасящи се
само до Великобритания.
По-конкретно, това означава, inter alia, че:


растенията и растителните продукти, придвижвани от Северна Ирландия в
ЕС, не са предмет на въвеждане/внос (вж. по-горе раздел А);



растенията и растителните продукти, придвижвани от Великобритания в
Северна Ирландия, са предмет на въвеждане/внос (вж. по-горе, раздел А);



Въз основа на законодателството на ЕС във фитосанитарната област в
Северна Ирландия се въвеждат мерки за управление на риска, например
защитени зони.

Протоколът за И/СИ обаче изключва възможността за Обединеното кралство да
извършва следните действия по отношение на Северна Ирландия:

17

Член 185 от Споразумението за оттегляне.

18

Член 18 от Протокола за И/СИ.

19

Член 7, параграф 1 от Споразумението за оттегляне във връзка с член 13, параграф 1 от
Протокола за И/СИ.

20

Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздел 41 от приложение 2 към Протокола.
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да участва в процеса на вземане на решения и на оформяне на решения на
Съюза21;



да предприема процедури по възражения и предпазни или арбитражни
процедури, доколкото те засягат регламенти, стандарти, оценки,
регистрации, сертификати, одобрения и разрешения, издадени или
извършени от държавите — членки на ЕС22.

На уебсайта на Комисията относно правилата на ЕС във фитосанитарната област
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en) е предоставена обща
информация относно законодателството на Съюза, приложимо по отношение на
растенията. При необходимост тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

21

Когато е необходим обмен на информация или взаимно консултиране, това ще се извършва в
рамките на съвместната консултативна работна група, създадена с член 15 от Протокола за
И/СИ.

22

Член 7, параграф 3, пета алинея от Протокола за И/СИ.
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