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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

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, 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“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Следователно подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само
европейските и националните органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на стопанските субекти,
участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009
относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Регламент (ЕО)
№ 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от
пестициди (МДГОВ), включително на заявителите на разрешително за дадено
активно вещество или продукт за растителна защита, се напомнят определени
правни последици, произтичащи от приложимите понастоящем правила на правото
на Съюза, които трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане
трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които могат да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето,
правилата на Съюза в областта на продуктите за растителна защита и пестицидите
повече няма да се прилагат за Обединеното кралство. По-специално, стопанските
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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субекти следва да вземат предвид факта, че според правото на Съюза трети
държави не могат да действат като докладващи държави членки, зонални
докладващи държави членки или оценяващи държави членки по отношение на
МДГОВ4.
Във връзка с подаването на нови заявления стопанските субекти следва да
вземат предвид очакваните срокове за различните регулаторни процедури, в които
Обединеното кралство би могло да действа като, например, докладваща държава
членка, зонална докладваща държава членка или оценяваща държава членка по
отношение на МДГОВ. Като се вземат предвид горепосочените неопределености,
както и регулаторната рамка, стопанските субекти следва да обмислят
предприемането на съответните действия. Например, когато съществува риск, че
тези процедури няма да са приключили до датата, на която Обединеното кралство
ще напусне Съюза, заявителите могат да изберат друга държава членка, която
предпочитат да извърши оценката или анализа.
По отношение на онези текущи процедури, по които Обединеното кралство
понастоящем извършва оценка или анализ, стопанските субекти следва внимателно
да проследяват техния напредък. Когато има ясни индикации, че процедурата няма
да бъде приключена до датата на оттегляне, и като се вземат предвид
неопределеностите и регулаторната рамка, стопанските субекти следва да
обмислят предприемането на необходимите действия. Например, може да се
изисква промяна на докладващата или оценяващата държава членка.
Службите на Комисията работят с държавите членки и държавите от ЕИП, за да
установят координиран подход към своевременното съобщаване, съгласуване и
техническо прехвърляне на досието, в случай че е необходима промяна. Това ще
бъде от особено значение за програмата за преглед на съществуващите активни
вещества, по отношение на която Обединеното кралство е определено съгласно
правен акт (Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията) за държава
членка докладчик и съдокладчик.
На уебсайта на Комисията относно одобрението на активни вещества
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en)
е
предоставена обща информация относно одобрението на активни вещества, както и
поредица от въпроси и отговори във връзка с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и
Регламент (ЕО) № 396/2005. Тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация и релевантни въпроси и отговори, доколкото е
необходимо.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
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С изключение на договарящите се държави от Европейското икономическо пространство
(наричано по-нататък „ЕИП“).
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