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Bruxelles, 25 septembrie 2018

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL EXPLOZIVILOR DE UZ
CIVIL

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1 sau a cazului
în care perioada este prelungită de Consiliul European în conformitate cu articolul 50
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, întreaga legislație primară și
secundară a Uniunii va înceta să se mai aplice Regatului Unit de la 30 martie 2019
(denumită în continuare „data retragerii”) ora 00:00 (CET). Regatul Unit va deveni în
acel moment o „țară terță”2.
Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu doar pentru UE și pentru
autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul de incertitudine considerabil, în special în ceea ce privește
conținutul unui eventual acord de retragere, li se reamintesc operatorilor economici din
domeniul explozivilor de uz civil consecințele juridice care vor trebui luate în
considerare atunci când Regatul Unit va deveni o țară terță.
Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii care pot fi prevăzute într-un eventual acord de
retragere, de la data retragerii, normele UE în domeniul explozivilor de uz civil, în
special Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție
pe piață și controlul explozivilor de uz civil3 nu se mai aplică Regatului Unit. Concret,
acest fapt are următoarele consecințe în domeniul explozivilor de uz civil introduși pe
piața UE de la data retragerii4:
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Sunt în desfășurare negocieri cu Regatul Unit pentru a se ajunge la un acord de retragere.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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În contextul negocierilor privind acordul de retragere dintre UE și Regatul Unit, UE depune eforturi
pentru a găsi soluții de comun acord cu Regatul Unit privind mărfurile introduse pe piața UE înainte de
sfârșitul perioadei de tranziție. A se vedea, în special, versiunea cea mai recentă a proiectului de acord
de retragere convenită la nivel de negociatori, disponibilă la adresa:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR; PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII ȘI
ORGANISME NOTIFICATE

Comunicarea către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE în
domeniul produselor industriale5 este relevantă și pentru normele UE privind
explozivii de uz civil. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește
identificarea operatorilor economici (un operator economic stabilit în UE-27 care,
înainte de data retragerii, era considerat ca fiind un distribuitor din UE va deveni
importator în sensul Directivei 2014/28/UE) și cerința de a deține un certificat
eliberat de un organism notificat din UE-27 începând cu data retragerii.
2.

MARCAJUL EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL
În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/43/CE a Comisiei de
instituire a unui sistem de identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil6,
aplicabil în temeiul articolului 51 alineatul (3) din Directiva 2014/28/UE,
explozivilor produși sau importați li se aplică un marcaj care conține o identificare
unică. În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) a doua liniuță din Directiva
2008/43/CE, în cazul în care unitatea de producție este situată în afara UE și
producătorul nu este stabilit pe teritoriul UE, importatorul explozivilor în cauză
contactează statul membru care face importul pentru a se atribui un cod unității de
producție.
De la data retragerii, unitățile de producție din Regatul Unit vor fi identificate ca
fiind situate în afara Uniunii și vor avea nevoie să li se atribuie un cod de către
autoritatea națională a statului membru al UE-27 care face importul.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2008/43/CE, în cazul în
care explozivii de uz civil sunt fabricați în UE pentru export nu mai este necesar un
marcaj care să conțină o identificare unică dacă țara importatoare prevede obligația
unei identificări ce permite trasabilitatea explozivilor. Întrebarea dacă, începând cu
data retragerii, această excepție se aplică explozivilor de uz civil fabricați în UE-27
pentru a fi exportați în Regatul Unit va depinde de existența sau de absența, în
Regatul Unit la data retragerii, a unor cerințe naționale de identificare în vigoare.

Site-ul internet al Comisiei consacrat legislației UE privind explozivii de uz civil
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#explosives)
furnizează
informații generale privind explozivii de uz civil. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi
informații dacă va fi necesar.
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