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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»),
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 1 ή αν η
προθεσμία αυτή παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 50
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη χρονική στιγμή το
Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»2.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους οικονομικούς φορείς στον
τομέα των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης οι έννομες συνέπειες, οι οποίες θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των εκρηκτικών
υλών εμπορικής χρήσης, και ειδικότερα η οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του
ελέγχου εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης3, δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες
συνέπειες όσον αφορά εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης οι οποίες διατίθενται στην
αγορά της ΕΕ από την ημερομηνία αποχώρησης4:
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου
Βασιλείου, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να βρει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά
εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Βλ.,
ειδικότερα, το πλέον πρόσφατο κείμενο του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης που συμφωνήθηκε σε
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Η Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων5 αφορά επίσης και
τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. Το γεγονός
αυτό ισχύει ειδικότερα για την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων (ένας
εγκατεστημένος στην ΕΕ-27 οικονομικός φορέας ο οποίος, πριν από την
ημερομηνία αποχώρησης, θεωρείτο διανομέας της ΕΕ θα καταστεί εισαγωγέας κατά
την έννοια της οδηγίας 2014/28/ΕΕ) και την απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού που
έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ-27 από την ημερομηνία
αποχώρησης.
2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής για
την καθιέρωση συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών
εμπορικής χρήσης6, η οποία ισχύει δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2014/28/ΕΕ, οι εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται ή εισάγονται
επισημαίνονται με αποκλειστική αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, όταν η
μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και ο κατασκευαστής δεν είναι
εγκατεστημένος στην Ένωση, ο εισαγωγέας επικοινωνεί με το κράτος μέλος
εισαγωγής, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι μονάδες παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου
θα αναγνωρίζονται ως ευρισκόμενες εκτός της Ένωσης και θα απαιτείται να λάβουν
κωδικό από την εθνική αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής της ΕΕ-27.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής,
όταν οι εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης παράγονται στην ΕΕ για εξαγωγή, δεν
απαιτείται αποκλειστική αναγνώριση αν στην τρίτη χώρα εισαγωγής απαιτείται
αναγνώριση η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό των εκρηκτικών υλών. Το κατά
πόσον, κατά την ημερομηνία αποχώρησης, αυτή η εξαίρεση ισχύει για εκρηκτικές
ύλες εμπορικής χρήσης που παράγονται στην ΕΕ-27 για εξαγωγή προς το Ηνωμένο
Βασίλειο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ισχύουν, από
την ημερομηνία αποχώρησης, εθνικές απαιτήσεις αναγνώρισης.

Στον ιστότοπο της Επιτροπής σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις εκρηκτικές ύλες
εμπορικής
χρήσης
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#explosives)
παρέχονται
γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. Οι σελίδες αυτές
θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.

επίπεδο
διαπραγματευτών,
το
οποίο
διατίθεται
στη
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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