EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

V Bruseli 25. septembra 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie podľa
článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum alebo Európska rada nepredĺži obdobie v súlade s článkom
50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, pre Spojené kráľovstvo prestanú od 30. marca 2019,
00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) platiť všetky primárne a sekundárne právne
predpisy Únie. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných strán.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení, sa
hospodárskym subjektom pôsobiacim v oblasti pyrotechnických výrobkov pripomínajú
právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej dohode
o vystúpení, sa právne predpisy EÚ v oblasti pyrotechnických výrobkov, a najmä smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/ES z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov
členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu 3, od
dátumu vystúpenia už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. To bude mať pre
pyrotechnické výrobky uvádzané na trh EÚ-27 od dátumu vystúpenia najmä tieto dôsledky4:
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27.
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V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží so Spojeným
kráľovstvom dohodnúť na riešeniach, pokiaľ ide o tovar umiestnený na trh EÚ pred skončením prechodného
obdobia. Pozri najmä ostatné znenie návrhu dohody o vystúpení dohodnuté na úrovni vyjednávačov, ktoré je
k
dispozícii
na
adrese:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

POVINNOSTI DOVOZCOV; POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY A NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY
Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne
predpisy EÚ v oblasti priemyselných výrobkov5 sa vzťahuje aj na právne predpisy EÚ
v oblasti pyrotechnických výrobkov. To platí najmä pre identifikáciu hospodárskych
subjektov (hospodársky subjekt so sídlom v EÚ-27, ktorý sa pred dátumom vystúpenia
považoval za distribútora EÚ, sa na účely smernice 2013/29/EÚ stane dovozcom)
a požiadavku byť od dátumu vystúpenia držiteľom osvedčenia vydaného notifikovaným
orgánom EÚ-27.

2.

OZNAČOVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
Podľa článku 1 vykonávacej smernice Komisie 2014/58/EÚ, ktorou sa zriaďuje systém
identifikácie pyrotechnických výrobkov6, musia byť pyrotechnické výrobky označené
registračným číslom, ktoré okrem iného obsahuje identifikačné číslo notifikovaného
orgánu, ako aj spracovateľské číslo, ktoré používa notifikovaný orgán pre pyrotechnický
výrobok. Registračné číslo prideľuje notifikovaný orgán7.
Pyrotechnické výrobky uvádzané trh EÚ nemôžu byť od dátumu vystúpenia označené
registračným číslom, ktoré pridelil notifikovaný orgán so sídlom v Spojenom
kráľovstve.

Všeobecné informácie o pyrotechnických výrobkoch možno nájsť na príslušnom webovom
sídle Komisie (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#pyrotechnics).
Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#grow
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Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 28.
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Pozri odôvodnenie 2 vykonávacej smernice 2014/58/EÚ.

