ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
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И МСП“

Брюксел, 25 септември 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

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 оттегляне 1 не бъде определена
друга дата или периодът не бъде удължен от Европейския съвет в съответствие с член
50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, 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“). Тогава Обединеното кралство ще стане „трета държава“2.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната несигурност, по-специално по отношение на съдържанието на
евентуално споразумение за оттегляне, на икономическите субекти в областта на
пиротехническите изделия се обръща внимание на правните последици, които ще
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които могат да се съдържат в
евентуално споразумение за оттегляне, считано от датата на оттегляне, правилата на
Съюза в областта на пиротехническите изделия, и по-специално Директива 2013/29/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически
изделия3, повече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Поспециално това ще има следните последици по отношение на пиротехническите
изделия, пуснати на пазара на Съюза, считано от датата на оттегляне4:

1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.

2

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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В контекста на преговорите по споразумението за оттегляне между Съюза и Обединеното кралство
ЕС се стреми да договори решения с Обединеното кралство по отношение на стоките, пуснати на
пазара на Съюза, преди края на преходния период. Вж. по-специално последната редакция на текста

1.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ; ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Известието до заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното
кралство и правила на ЕС в областта на промишлените продукти 5 също е от
значение за правилата на Съюза относно пиротехническите изделия. Това се
отнася по-специално до идентифицирането на икономическите субекти
(икономически субект, установен в ЕС-27, който преди датата на оттегляне е
считан за дистрибутор от Съюза, ще стане вносител за целите на Директива
2013/29/ЕС) и до изискването за притежание на сертификат, издаден от
нотифициран орган в ЕС-27, считано от датата на оттегляне.
2.

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Съгласно член 1 от Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно
създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия6,
пиротехническите изделия трябва се обозначават с регистрационен номер, който
се състои, наред с другото, от идентификационния номер на нотифицирания
орган, както и от номера за обработка, използван от нотифицирания орган за
пиротехническото изделие. Регистрационният номер се определя от
нотифицирания орган7.
Считано от датата на оттегляне, пиротехнически изделия, пуснати на пазара на
Съюза, вече няма да могат да бъдат обозначавани с регистрационен номер,
определен от нотифициран орган, установен в Обединеното кралство.

На уебсайта на Комисията във връзка със законодателството на Съюза относно
пиротехническите изделия (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#
pyrotechnics) е представена обща информация относно пиротехническите изделия.
Съответните страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация при
необходимост.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

на проекта на споразумението за оттегляне, договорен на равнище преговори, който е достъпен на
адрес: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#grow
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Вж. съображение 2 от Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията.

