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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU INDUSTRIJSKIH
PROIZVODOV1

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) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu2 določi drug datum.3 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“4.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, zlasti v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse deležnike, še posebej pa gospodarske subjekte, opozoriti na pravne
posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država5.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, , se od datuma izstopa predpisi EU na področju neživilskih in nekmetijskih
proizvodov, ki so namenjeni potrošnikom ali poklicnim uporabnikom (zakonodaja
Unije o proizvodih), za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali. To bo imelo za
proizvode, dane na trg EU-276 po datumu izstopa7, zlasti posledice, ki so navedene v
nadaljevanju. Okvirni seznam zakonodaje Unije o proizvodih, na katero se nanaša to
obvestilo, je na voljo v Prilogi8.
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Za podroben seznam zakonodaje Unije o proizvodih glej Prilogo.
Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno sklene, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
Tretja država je država, ki ni članica EU.
Za blago, dano na trg EU pred datumom izstopa, si EU prizadeva, da bi v sporazumu o izstopu
dosegla sporazumne rešitve z Združenim kraljestvom. Bistvena načela stališča EU o blagu, danem
na trg v skladu s pravom Unije pred datumom izstopa, so na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_sl.
Pojem dajanja na trg se nanaša na vsak posamezni proizvod, ne na vrsto proizvoda, ne glede na to,
ali je bil izdelan kot posamezna enota ali del serije. Za več informacij o pojmu dajanja na trg glej
poglavje 2 Obvestila Komisije 2016/C 272/01 z naslovom „Modri vodnik za izvajanje predpisov EU
o proizvodih 2016“, UL C 272, 26.7.2016, str. 1 (Modri vodnik).
To obvestilo ne obravnava dajanja na trg Združenega kraljestva po datumu izstopa.
Različni akti zakonodaje EU o proizvodih vsebujejo več skupnih elementov, ne glede na tehniko
usklajevanja, ki jo je izbral zakonodajalec (npr. pojem dajanja na trg in zagotavljanja dostopnosti
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To obvestilo bi bilo treba brati skupaj z morebitnimi dopolnilnimi, podrobnejšimi
obvestili o pravnih posledicah izstopa Združenega kraljestva, ki bi bila objavljena v
povezavi s katerim koli aktom Unije, navedenim v Prilogi.

1.

POSLEDICE ZA IDENTIFIKACIJO GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

V skladu z zakonodajo Unije o proizvodih je uvoznik gospodarski subjekt9 s sedežem v
Uniji, ki da proizvod iz tretje države na trg EU. Od datuma izstopa proizvajalec ali
uvoznik s sedežem v Združenem kraljestvu ne bo več obravnavan kot gospodarski
subjekt s sedežem v Uniji. Posledično bo gospodarski subjekt s sedežem v EU-27, ki je
bil pred datumom izstopa obravnavan kot distributer EU, postal uvoznik v smislu
zakonodaje Unije o proizvodih v zvezi s proizvodi iz tretje države, ki jih bo ta
gospodarski subjekt dal na trg EU-27 po datumu izstopa. Subjekt bo moral izpolnjevati
posebne obveznosti, ki veljajo za uvoznika, in se razlikujejo od tistih, ki veljajo za
distributerja10.
Trenutno zakonodaja Unije o proizvodih od proizvajalca večinoma ne zahteva
imenovanja pooblaščenega zastopnika11. Če pa se proizvajalec za to odloči, veljavna
zakonodaja zahteva, da ima pooblaščeni zastopnik sedež v Uniji. Poleg tega določena
zakonodaja Unije določa obveznost imenovanja pooblaščenega zastopnika
(npr. zakonodaja Unije o medicinskih pripomočkih12, premični tlačni opremi13 ali
pomorski opremi14) ali odgovorne osebe (kozmetični izdelki15) s sedežem v Uniji.
Pooblaščeni zastopniki ali odgovorne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu po
datumu izstopa ne bodo priznani za pooblaščene zastopnike ali odgovorne osebe v
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proizvoda ter opredelitve gospodarskih subjektov). Poleg teh skupnih elementov ima zakonodaja
Unije, ki temelji na tako imenovanem novem pristopu, tudi enak pristop k tehničnemu usklajevanju,
in sicer določa skupne zahteve („bistvene zahteve“, izražene v obliki zahtev glede delovanja ali
ciljev, ki jih je treba doseči) v zvezi s tem, kako mora biti proizvod zasnovan in proizveden, da se
zagotovi zahtevana raven, na primer, zdravstvenega varstva, varnosti ali varstva okolja, ter postopek
ugotavljanja skladnosti, ki se izbere iz skupnega nabora modulov in ga je treba upoštevati pri
dokazovanju skladnosti s temi zahtevami. Za več informacij v zvezi s tem glej Modri vodnik.
Zakonodaja Unije o proizvodih določa, da so gospodarski subjekti proizvajalec, uvoznik, distributer
in pooblaščeni zastopnik.
Glej poglavje 3 Modrega vodnika.
Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za
skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje (COM (2017) 795
final z dne 19. 12. 2017: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976) določa obveznost
imenovanja osebe, odgovorne za informacije o skladnosti, s sedežem v Uniji za vse proizvode, za
katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije iz Priloge k predlagani uredbi.
Člen 14 Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, UL L 169, 12.7.1993, str. 1,
člen 10a Direktive Sveta 90/385/EGS o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, UL L 189,
20.7.1990, str. 17 (obe direktivi bo 26. maja 2020 nadomestila Uredba (EU) 2017/745 Evropskega
parlamenta in Sveta, UL L 117, 5.5.2017, str. 1, kjer je zadevna določba člen 11) in člen 10 Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih,
UL L 331, 7.12.1998, str. 1 (to direktivo bo 26. maja 2022 nadomestila Uredba (EU) 2017/746
Evropskega parlamenta in Sveta, kjer je zadevna določba člen 11, UL L 117, 5.5.2017, str. 176).
Člen 5 Direktive 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni
opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in
1999/36/ES, UL L 165, 30.6.2010, str. 1.
Člen 13 Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski opremi, UL L 257,
28.8.2014, str. 146.
Člena 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o
kozmetičnih izdelkih, UL L 342, 22.12.2009, str. 59.
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smislu veljavne zakonodaje Unije o proizvodih. Zato proizvajalcem svetujemo, da
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da bodo njihovi imenovani
pooblaščeni zastopniki ali odgovorne osebe po datumu izstopa imeli sedež v EU-27.
2.

POSLEDICE ZA POSTOPKE UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI IN PRIGLAŠENE ORGANE

Pri nekaterih vrstah proizvodov zakonodaja Unije zahteva, da v postopku ugotavljanja
skladnosti sodeluje usposobljena tretja oseba, imenovana priglašeni organ.
Zakonodaja Unije o proizvodih zahteva, da imajo priglašeni organi sedež v državi
članici in da jih priglasitveni organ države članice imenuje za izvajanje nalog
ugotavljanja skladnosti, določenih v ustreznem aktu zakonodaje Unije o proizvodih.
Zato bodo po datumu izstopa priglašeni organi Združenega kraljestva izgubili status
priglašenih organov EU in bodo izbrisani iz informacijskega sistema Komisije o
priglašenih organih (podatkovne zbirke NANDO16). Organi Združenega kraljestva tako
po datumu izstopa ne bodo mogli izvajati nalog ugotavljanja skladnosti v skladu z
zakonodajo Unije o proizvodih.
Če postopek ugotavljanja skladnosti, ki se uporablja, zahteva ali omogoča sodelovanje
tretje osebe, bo za proizvode, ki bodo dani na trg po datumu izstopa, potreben certifikat,
ki ga bo ob dajanju proizvoda na trg izdal organ, priznan za priglašeni organ EU.
Gospodarskim subjektom svetujemo, da sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi bodo
zagotovili, da bodo po datumu izstopa v primerih, ko postopki ugotavljanja skladnosti,
ki se uporabljajo, zahtevajo sodelovanje priglašenega organa, imeli certifikate, ki jih bo
izdal priglašeni organ EU-27, s katerimi bodo dokazali skladnost proizvodov, ki jih
bodo dali na trg.
Če imajo gospodarski subjekti certifikate, ki jih je pred datumom izstopa izdal
priglašeni organ Združenega kraljestva, in nameravajo zadevni proizvod dati na trg EU27 tudi po datumu izstopa, jim svetujemo, da bodisi zaprosijo za nov certifikat, ki ga bo
izdal priglašeni organ EU-27, bodisi uredijo prenos – na podlagi pogodbenega dogovora
med proizvajalcem, priglašenim organom Združenega kraljestva in priglašenim
organom EU-27 – dokumentacije in pripadajočega certifikata s priglašenega organa
Združenega kraljestva na priglašeni organ EU-27, ki bo nato prevzel odgovornost za ta
certifikat. Ta odgovornost je odvisna od posameznega postopka ugotavljanja skladnosti,
ki ga za zadevni proizvod zahteva veljavna zakonodaja o proizvodih iz Priloge.
Na spletišču Komisije o enotnem trgu za blago (http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods_en in http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) so na voljo splošne
informacije v zvezi s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki se uporablja za neživilske
in nekmetijske proizvode. Te strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi
informacijami.
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Priloga: Okvirni seznam zakonodaje Unije o proizvodih
To obvestilo se nanaša zlasti na:
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proizvode, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2001/95/ES o splošni
varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4);
omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(Direktiva 2011/65/EU, UL L 174, 1.7.2011, str. 88) in Direktivo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (UL L 197, 24.7.2012, str. 38);
baterije in odpadne baterije (Direktiva 2006/66/ES, UL L 266, 26.9.2006, str. 1);
naprave na plinsko gorivo (Direktiva 2009/142/ES, UL L 330, 16.12.2009,
str. 10, 21. aprila 2018 nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/426, UL L 81,
31.3.2016, str. 99);
zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo
(Direktiva 2009/125/ES, UL L 285, 31.10.2009, str. 10, in vse izvedbene uredbe
za določene skupine izdelkov, ki so bile sprejete na podlagi te okvirne direktive);
enostavne tlačne posode (Direktiva 2014/29/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 45);
varnost igrač (Direktiva 2009/48/ES, UL L 170, 30.6.2009, str. 1);
električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Direktiva 2014/35/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 357);
stroje (Direktiva 2006/42/ES, UL L 157, 9.6.2006, str. 24);
elektromagnetno združljivost (Direktiva 2014/30/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 79);
merilne instrumente (Direktiva 2014/32/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 149);
neavtomatske tehtnice (Direktiva 2014/31/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 107);
žičniške naprave za prevoz oseb (Direktiva 2000/9/ES, UL L 106, 3.5.2000,
str. 21, 21. aprila 2018 nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/424, UL L 81,
31.3.2016, str. 1);
radijsko opremo (Direktiva 2014/53/EU, UL L 153, 22.5.2014, str. 62);
medicinske pripomočke in aktivne medicinske pripomočke za vsaditev
(direktivi 93/42/EGS, UL L 169, 12.7.1993, str. 1, in 90/385/EGS, UL L 189,
20.7.1990, str. 17, ki ju bo 26. maja 2020 nadomestila Uredba (EU) 2017/745,
UL L 117, 5.5.2017, str. 1, razen določb direktiv 93/42/EGS in 90/385/EGS iz
člena 122 Uredbe 2017/45, za katere je določen kasnejši datum razveljavitve);
in vitro diagnostične medicinske pripomočke (Direktiva 98/79/ES, UL L 331,
7.12.1998, ki jo bo 26. maja 2022 nadomestila Uredba (EU) 2017/746, UL L 117,
5.5.2017, str. 176, razen določb Direktive 98/79/ES iz člena 112 Uredbe 2017/46,
za katere je določen kasnejši datum razveljavitve);
kozmetične izdelke (Uredba (ES) 1223/2009, UL L 342, 22.12.2009, str. 59);
tlačno opremo (Direktiva 2014/68/EU, UL L 189, 27.6.2014, str. 164);
premično tlačno opremo (Direktiva 2010/35/EU, UL L 165, 30.6.2010, str. 1);
aerosolne razpršilnike (Direktiva 75/324/EGS, UL L 147, 9.6.1975, str. 40);
dvigala in varnostne komponente za dvigala (Direktiva 2014/33/EU, UL L 96,
29.3.2014, str. 251);
plovila za rekreacijo in osebna plovila (Direktiva 2013/53/EU UL L 354,
28.12.2013, str. 90);
opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih
atmosferah (Direktiva 2014/34/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 309);
eksplozive za civilno uporabo (Direktiva 2014/28/EU, UL L 96, 29.3.2014, str. 1);
gradbene proizvode (Uredba (EU) št. 305/2011, UL L 88, 4.4.2011, str. 5);
pirotehnične izdelke (Direktiva 2013/29/EU, UL L 178, 28.6.2013, str. 27);
uredbo o označevanju pnevmatik (Uredba (ES) št. 1222/2009, UL L 342,
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22.12.2009, str. 46);
osebno varovalno opremo (Direktiva 89/686/EGS, UL L 399, 30.12.1989, str. 18,
21. aprila 2018 nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/425, UL L 81, 31.3.2016,
str. 51);
pomorsko opremo (Direktiva 2014/90/EU, UL L 257, 28.8.2014, str. 146);
emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem
(Direktiva 2000/14/ES, UL L 162, 3.7.2000, str. 1);
označevanje z energijskimi nalepkami (Uredba (EU) št. 2017/1369, UL L 198,
28.7.2017, str. 1, in vse delegirane uredbe za določene skupine proizvodov, ki so
bile sprejete na podlagi te okvirne uredbe, in tiste, ki so bile sprejete na podlagi
Direktive 2010/30/EU, UL L 153, 18.6.2010, str. 1, ki je bila predhodnica
Uredbe 2017/1369).
uredbo o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in
označevanjem tekstilnih izdelkov (Uredba (EU) št. 1007/2011, UL L 272,
18.10.2011, str. 1);
direktivo o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele
obutve (Direktiva 94/11/ES, UL L 100, 19.4.1994, str. 37);
meroslovje (Direktiva 2011/17/EU UL L 71, 18.3.2011, str. 1 – razveljavitev več
direktiv – prehodna do leta 2025);
steklenice, ki se uporabljajo kot merilne posode (Direktiva 75/107/EGS, UL L 42,
15.2.1975, str. 14);
pripravo predpakiranih proizvodov (Direktiva 76/211/EGS, UL L 46, 21.2.1976,
str. 1);
toplovodne kotle na tekoča ali plinasta goriva (Direktiva 92/42/EGS, UL L 167,
22.6.1992, str. 17. Direktiva je bila razveljavljena z Uredbo Komisije (EU)
št. 813/2013 (UL L 239, 6.9.2013, str. 136) o izvajanju Direktive 2009/125/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo
grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov, razen členov 7(2) in 8 te direktive
in prilog od III do V k tej direktivi);
interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji (Direktiva 2008/57/ES,
UL L 191, 18.7.2008, str. 1, ki jo bo 16. junija 2020 nadomestila Direktiva (EU)
2016/797, UL L 138, 26.5.2016, str. 44);
interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov (Odločba 2009/750/ES o
izvajanju Direktive 2004/52/ES, UL L 268, 13.10.2009, str. 11);
• tahografe v cestnem prometu (Uredba (EU) št. 165/2014, UL L 60, 28.2.2014,
str. 1);
interoperabilnost evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (Uredba (ES)
št. 552/2004, UL L 96, 31.3.2004, str. 26).
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