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Брюксел, 27 септември 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС В СЕКТОРА НА
ДЕТЕРГЕНТИТЕ

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 оттегляне1 не бъде
определена друга дата или периодът не бъде удължен от Европейския съвет в
съответствие член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, 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“). Тогава Обединеното кралство ще
стане „трета държава“2.
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 икономическите
оператори в сектора на детергентите се напомнят правните последици, които
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттегляне,
правилата на Съюза в сектора на детергентите, по-специално Регламент (ЕО)
№ 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
детергентите3 повече няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство.
По-специално, това ще има следните последици по отношение на детергентите,
пуснати на пазара на Съюза, считано от датата на оттегляне4:

1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.

2

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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OB L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.
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В контекста на преговорите между Съюза и Обединеното кралство относно споразумението за
оттегляне ЕС се стреми да договори решения с Обединеното кралство по отношение на стоките,
пуснати на пазара на Съюза преди края на преходния период. Вж. по-специално последната
редакция на текста на проекта за споразумението за оттегляне, договорен на равнище преговори,
който
се
намира
тук:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

ОТГОВОРНОСТИ НА ВНОСИТЕЛИТЕ
Съгласно член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 648/2004 производителят е
лицето, отговорно за пускането на пазара на Съюза на даден детергент или на
повърхностноактивно вещество, предназначено да бъде част от състава на
детергент. Понятието обхваща не само производителя, но и вносителя.
Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 648/2004 производителите
на детергенти и/или на повърхностноактивни вещества, предназначени да
бъдат част от състава на детергенти, трябва да са се установили на
територията на Съюза и носят отговорност детергентите и/или
повърхностноактивните вещества, съдържащи се в детергентите, да
съответстват на разпоредбите на този регламент.
Считано от датата на оттегляне, производител, установен на територията на
Обединеното кралство, вече няма да бъде икономически оператор, установен в
Съюза. В резултат на това икономически оператор, установен в ЕС-27, който
пуска на пазара на ЕС-27 детергенти и/или на повърхностноактивни вещества
с произход от Обединеното кралство и който дотогава е бил считан за
дистрибутор, ще се превърне във вносител в Съюза по отношение на такива
продукти. Този оператор ще трябва да изпълнява задълженията на
производителите.

2.

ЕТИКЕТИРАНЕ
Съгласно член 11, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 648/2004
детергентите трябва да бъдат етикетирани с наименованието или търговското
наименование или търговската марка на лицето, отговарящо за пускането на
пазара.
Ако преди датата на оттегляне производителят е бил установен на територията
на Обединеното кралство, отбелязването на производителя върху опаковките,
етикетите и придружаващите документи трябва да бъде съответно променено.

3.

ОДОБРЕНИ ЛАБОРАТОРИИ
На основание членове 3 и 4, както и на приложения II, III, IV и VIII към
Регламент (ЕО) № 648/2004 се изискват следните изпитвания:




изпитвания за първична биоразградимост за повърхностноактивни
вещества,съдържащи се в детергентите;
изпитвания за крайната биоразградимост (минерализация) за
повърхностноактивни вещества, съдържащи се детергентите;
допълнителна
оценка
на
рисковете,
които
крият
повърхностноактивните вещества.

Съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 648/2004 тези изпитвания
трябва да се извършат от лаборатории, които са одобрени от държавите
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членки5. Изпълнението на това изискване се контролира върху продуктите,
които са пуснати на пазара6.
По отношение на детергентите, пуснати на пазара, считано от датата на
оттегляне, изпитванията за безопасност на детергентите в съответствие с
Регламент (ЕО) № 648/2004 трябва да се извършват от лаборатория, одобрена
от държава членка на ЕС-27.
На уебсайта на Комисията относно законодателството в сектора на химикалите
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en) е предоставена обща
информация относно детергентите. При необходимост тези страници ще бъдат
актуализирани с допълнителна информация.
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Списъкът
на
одобрените
лаборатории
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en
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Член 10 от Регламент (ЕО) № 648/2004.
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е

публикуван
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