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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU EKSPLOZIVOV ZA
CIVILNO UPORABO

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum ali če Evropski svet podaljša to
obdobje v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji. Takrat bo Združeno
kraljestvo postalo „tretja država“2.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba gospodarske subjekte na področju eksplozivov za civilno uporabo
opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo
postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju eksplozivov za civilno uporabo, zlasti ne Direktiva 2014/28/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v
zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim
nadzorom3. Za eksplozive za civilno uporabo, dane na trg EU od datuma izstopa, ima to
zlasti naslednje posledice4:
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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V okviru pogajanj sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom se EU poskuša z Združenim
kraljestvom dogovoriti o rešitvah glede blaga, danega na trg EU pred koncem prehodnega obdobja.
Glej zlasti zadnje besedilo osnutka sporazuma o izstopu, dogovorjenega na ravni pogajalcev, ki je na
voljo na: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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Za pravila EU o eksplozivih za civilno uporabo je pomembno tudi „Obvestilo
deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju industrijskih
proizvodov5“. To velja zlasti za identifikacijo gospodarskih subjektov (gospodarski
subjekt s sedežem v EU-27, ki se je pred datumom izstopa štel za distributerja EU,
bo za namene Direktive 2014/28/EU postal uvoznik) in za zahtevo po certifikatu, ki
ga po datumu izstopa izda priglašeni organ EU-27.
2.

OZNAČEVANJE EKSPLOZIVOV ZA CIVILNO UPORABO
V skladu s členom 3(1) Direktive Komisije 2008/43/ES o vzpostavitvi sistema za
identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo6, ki se uporablja na
podlagi člena 51(3) Direktive 2014/28/EU, se proizvedeni ali uvoženi eksplozivi
označijo z identifikacijsko oznako. Kadar je kraj izdelave zunaj EU in proizvajalec
nima sedeža v EU, se v skladu z drugo alineo člena 3(5) Direktive Komisije
2008/43/ES uvoznik za pripis oznake za kraj izdelave obrne na državo članico
uvoza.
Po datumu izstopa bodo kraji izdelave v Združenem kraljestvu označeni kot lokacije
zunaj Unije in jim bo moral oznako pripisati nacionalni organ države članice EU-27
uvoza.
V skladu s členom 3(2) Direktive Komisije 2008/43/ES se, kadar se eksplozivi za
civilno uporabo v EU proizvajajo za izvoz, identifikacijska oznaka ne zahteva, če
tretja država uvoznica zahteva identifikacijo, ki omogoča sledljivost eksplozivov.
Ali se bo od datuma izstopa ta izjema uporabljala za eksplozive za civilno uporabo,
proizvedene v EU-27 za izvoz v Združeno kraljestvo, bo odvisno od tega, ali bo
Združeno kraljestvo na datum izstopa imelo veljavne nacionalne identifikacijske
zahteve.

Splošne informacije o eksplozivih za civilno uporabo so dostopne na spletišču Komisije
o
zakonodaji
EU
na
področju
eksplozivov
za
civilno
uporabo
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#explosives). Te strani bodo
po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
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