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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku
50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o vystoupení1
jiné datum nebo neprodlouží-li Evropská rada lhůtu v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019, 00:00 hod.
(SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární právo Unie.
Spojené království se poté stane „třetí zemí“2.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů, ale
i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení, je
třeba hospodářské subjekty v oboru pyrotechnických výrobků upozornit na právní důsledky,
jež je nutné brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody
o vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti pyrotechnických výrobků, a zejména směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh3. To má pro pyrotechnické výrobky
uváděné na trh EU od data vystoupení zejména tyto důsledky4:
1.

POVINNOSTI DOVOZCŮ, POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY
Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní
předpisy EU v oblasti průmyslových výrobků5 je také relevantní pro právní předpisy EU
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o vystoupení.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 27.
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V rámci jednání mezi EU a Spojeným královstvím o dohodě o vystoupení se EU pokouší se Spojeným
královstvím dohodnout řešení ohledně zboží uvedeného na trh EU před skončením přechodného období. Viz
zejména nejnovější znění návrhu dohody o vystoupení dohodnuté na úrovni vyjednavačů, které je k dispozici
na této adrese: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#grow

o pyrotechnických výrobcích. To platí zejména pro identifikaci hospodářských subjektů
(hospodářský subjekt usazený v EU-27, jenž byl před datem vystoupení považován za
distributora v EU, se pro účely směrnice 2013/29/EU stane dovozcem) a požadavek na
vlastnictví certifikátu vydaného oznámeným subjektem EU-27 od data vystoupení.
2.

OZNAČOVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
Podle článku 1 prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU, kterou se zřizuje systém pro
sledovatelnost pyrotechnických výrobků6, musí být pyrotechnické výrobky označeny
registračním číslem, které se mimo jiné skládá z identifikačního čísla oznámeného
subjektu, jakož i čísla zpracování, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému
výrobku. Registrační číslo přiděluje oznámený subjekt7.
Od data vystoupení již nesmí být pyrotechnické výrobky uváděné na trh EU označovány
registračním číslem přiděleným oznámeným subjektem se sídlem ve Spojeném
království.

Na internetových stránkách Komise věnovaných právním předpisům EU v oblasti
pyrotechnických
výrobků
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_cs#pyrotechnics) jsou uvedeny
obecné informace o pyrotechnických výrobcích. Obsah těchto stránek bude v případě potřeby
aktualizován.
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Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 28.
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Viz 2. bod odůvodnění prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU.

