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ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“
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REV2 — Заменя документа с въпроси и
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
И ОСТАТЪЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ ПЕСТИЦИДИ

На 23 януари 2018 г. службите на Европейската комисия публикуваха „Известие за
заинтересованите страни — оттегляне на Обединеното кралство и правилата на
ЕС в областта на продуктите за растителна защита“1.
Настоящият списък на въпросите и отговорите (двойки ВО), изготвен от службите
на Европейската комисия, има за цел да предостави допълнителни насоки въз
основа на горепосоченото известие до заинтересованите страни. При необходимост
списъкът с двойки въпроси и отговори ще бъде допълнително актуализиран и
допълнен. Новият текст, представен в настоящата версия на ВО „Rev2“, е
обозначен с думата „НОВО“.
В списъка с въпроси и отговори е разгледана ситуацията, при която Обединеното
кралство става трета държава на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“) без
споразумение за оттегляне и следователно без преходен период, предвиден в
Споразумението за оттегляне2.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Какво се случва, ако моето дружество е установено в Обединеното
кралство и е титуляр на разрешение за ПРЗ в държава членка?
В Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна
защита3 (наричан по-долу „Регламентът за ПРЗ“) от заявителите за
получаване на разрешение за продукти за растителна защита („ПРЗ“) и от
притежателите на разрешение не се изисква да бъдат установени в
Европейския съюз. Поради това не е необходимо да се предприемат
действия в тази връзка.
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2. Какво се случва, ако моето дружество е заявител за одобряване на
вещество или за определяне/изменение/заличаване/преразглеждане на
МДГОВ и е установено в Обединеното кралство?
В Регламента за ПРЗ и Регламента (ЕО) № 396/2005 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху
храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение
на Директива 91/414/ЕИО4 (Регламентът за МДГОВ) от кандидатите за
одобрение на активни вещества и от кандидатите за МДГОВ не се изисква
да бъдат установени в Европейския съюз. Поради това не е необходимо да
се предприемат действия в тази връзка.
3. Какво се случва, ако производственият обект за активното вещество е
разположен в Обединеното кралство?
В Регламента за ПРЗ и в Регламента за МДГОВ не се определят никакви
специфични
изисквания
относно
местонахождението
на
производствения(те) обект(и) на активните вещества, които могат да се
произвеждат в трети държави. Поради това не е необходимо да се
предприемат действия в тази връзка. След датата на оттеглянето обаче
веществото ще се внася от трета държава и ще бъде обект на приложимото
право на Съюза в тази област (например административни формалности,
свързани с въвеждане в митническата територия на Съюза).
4. Какво се случва, ако производственият обект за ПРЗ е разположен в
Обединеното кралство?
В Регламента за ПРЗ и в Регламента за МДГОВ не се определят никакви
специфични
изисквания
относно
местонахождението
на
производствения(те) обект(и) на ПРЗ, които могат да се произвеждат в
трети държави. Поради това не е необходимо притежателите на разрешение
да предприемат действия. След датата на оттеглянето обаче ПРЗ ще се внася
от трета държава и ще бъде обект на приложимото право на Съюза в тази
област (например административни формалности, свързани с въвеждане в
митническата територия на Съюза).
НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ
5. Какво се случва, ако моето дружество обмисля да подаде ново заявление за
активно вещество, за което Обединеното кралство би могло да бъде
докладващата държава членка (ДДЧ)? Какво се случва, ако моето
дружество желае да подаде заявление за изменение на одобрението на
активно вещество в съответствие с член 7 от Регламента за ПРЗ, за което
Обединеното кралство е ДДЧ?
До датата на оттеглянето Обединеното кралство остава член на Европейския
съюз с всички права и задължения, произтичащи от неговото членство,
включително принципа на лоялно сътрудничество, според който Съюзът и
всички негови държави членки си съдействат при изпълнението на
Договорите. Следователно Обединеното кралство все още може да бъде
избрано за ДДЧ. Считано от датата на оттегляне обаче Обединеното
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кралство не може повече да действа като ДДЧ. Това важи и ако
споразумението за оттегляне е сключено: през преходния период
Обединеното кралство не може да действа като ДДЧ5. Заявителите следва да
вземат това предвид, когато избират ДДЧ: избирането на Обединеното
кралство означава, че досието ще трябва да бъде предадено на друга
държава членка, която ще поеме ролята на ДДЧ преди датата на оттегляне.
6. Какво се случва, ако моето дружество обмисля да подаде ново заявление за
ПРЗ или МДГОВ, за което Обединеното кралство би могло да бъде
зоналната докладваща държава членка (ЗДДЧ) или оценяващата държава
членка (ОДЧ)?
До датата на оттеглянето Обединеното кралство остава член на Европейския
съюз с всички права и задължения, произтичащи от неговото членство,
включително принципа на лоялно сътрудничество, според който Съюзът и
всички негови държави членки си съдействат при изпълнението на
Договорите. Следователно Обединеното кралство все още може да бъде
избрано за ЗДДЧ или за оценяваща държава членка за целите на МДГОВ.
Считано от датата на оттегляне обаче, Обединеното кралство не може
повече да действа като ЗДДЧ или ОДЧ. Това важи и ако споразумението за
оттегляне е сключено: през преходния период Обединеното кралство не
може да действа като ЗДДЧ или ОДЧ за целите на МДГОВ6. Заявителите
следва да вземат предвид това.
При заявление за разрешение или за подновяване на разрешение на ПРЗ
оценката от ЗДДЧ се счита за завършена, когато оценката съгласно член 36,
параграф 1 или член 43 от Регламента за ПРЗ бъде предоставена на
съответните държави членки в същата зона .
При заявление за МДГОВ оценката от ОДЧ се счита за завършена, когато
съгласно член 9, параграф 1 от Регламента за МДГОВ на Комисията бъде
предоставен докладът за оценката.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО
7. Какво се случва, ако Обединеното кралство е било посочено за ДДЧ или за
СДДЧ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията и
моето дружество трябва да подаде заявление за подновяване на
одобрението на дадено активно вещество?
До датата на оттеглянето Обединеното кралство остава член на Европейския
съюз с всички права и задължения, произтичащи от неговото членство,
включително принципа на лоялно сътрудничество, според който Съюзът и
всички негови държави членки си съдействат при изпълнението на
Договорите. Следователно Обединеното кралство все още може да действа
като ДДЧ или СДДЧ при процедурата по подновяване.
Считано от датата на оттегляне обаче, Обединеното кралство не може
повече да действа като ДДЧ или за СДДЧ. Това важи и ако споразумението
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за оттегляне е сключено: през преходния период Обединеното кралство не
може да действа като ДДЧ или за СДДЧ7. За тази цел Комисията прие
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/20128.
ТЕКУЩИ ОЦЕНКИ
8. Какво се случва, ако Обединеното кралство е ДДЧ за оценката на
заявлението за одобрение на моето вещество, за заявлението за изменение
на одобрение или за оценката на потвърждаваща информация (член 13,
параграф 3 от Регламента за ПРЗ), и моето досие вече е подадено до
Обединеното кралство? Какво ще се случи с текущата оценка на моето
заявление за одобрение?
Считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство не може повече да
действа като ДДЧ. Това важи и ако споразумението за оттегляне е
сключено: през преходния период Обединеното кралство не може да
действа като ДДЧ9. Докато в Споразумението за оттегляне се предвижда
прехвърляне на досиета и документи, свързани с текущите процедури10,
заинтересованите страни настойчиво се приканват да следят внимателно
напредъка на текущите оценки. Службите на Комисията понастоящем
работят с държавите членки и държавите от ЕИП, за да се създаде
координиран начин за навременното съобщаване и технически трансфер на
съответните досиета.
9. Какво се случва, ако Обединеното кралство е било посочено за ДДЧ
съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията11 и
допълнителното ми досие вече е подадено до Обединеното кралство? Какво
ще се случи с текущата оценка на моето заявление за подновяване на
одобрение?
Считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство не може повече да
действа като ДДЧ. Това важи и ако споразумението за оттегляне е
сключено: през преходния период Обединеното кралство не може да
действа като ДДЧ12. В Споразумението за оттегляне се предвижда
прехвърляне на досиета и документи, свързани с текущите процедури.
(НОВО) Службите на Комисията изготвиха изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията с цел ролята на ДДЧ да бъде
7
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преразпределена на държава членка от ЕС-2713. Службите на Комисията
продължават да оценяват дали са необходими допълнителни
преразпределения.
10. Има ли право новата ДДЧ да изисква такси или тарифи, и ако това е така,
до каква степен? (НОВО)
В съответствие с член 74 от Регламента за ПРЗ и член 42 от Регламента за
МДГОВ новата ДДЧ, която се е съгласила да поеме досиетата от
Обединеното кралство, има право да си възстанови разходите за работата,
извършена в съответствие с тези регламенти. Прилагат се условията,
посочени в член 74 от Регламента за ПРЗ и в член 42 от Регламента за
МДГОВ.
11. Какво се случва, ако Обединеното кралство е ЗДДЧ за оценката на
заявката за разрешение или подновяване на разрешение за ПРЗ или ОДЧ
за заявление за МДГОВ? Какво ще се случи с текущата оценка на моето
заявление за разрешение на ПРЗ или МДГОВ?
Считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство не може повече да
действа като ЗДДЧ или ОДЧ. Това важи и ако споразумението за оттегляне
е сключено: през преходния период Обединеното кралство не може да
действа като ЗДДЧ или за ОДЧ14. Що се отнася до процедурите, които са в
ход към датата на оттегляне и за които Обединеното кралство действа като
ЗДДЧ за оценка на заявката за разрешение или подновяване на разрешение
за ПРЗ или ОДЧ за заявление за МДГОВ, СДДЧ или ОДЧ ще трябва да се
променят.
За оценки на заявленията за ПРЗ, които са в ход към датата на оттеглянето,
в Споразумението за оттегляне се предвижда досиетата и документите,
свързани с текущите процедури, да бъдат прехвърлени15. Службите на
Комисията понастоящем работят с държавите членки и зоналните
ръководни комитети, за да се създаде координиран начин за навременно
съобщаване и технически трансфер на съответните досиета. Моля, вж. също
въпрос 11 за повече подробности относно предоставянето на разрешения от
други държави членки за продукт за растителна защита, оценен от
Обединеното кралство в качеството му на ЗДДЧ.
За текущите заявления за МДГОВ новата ОДЧ ще продължи с оценката в
съответствие с член 8 от Регламента за МДГОВ или, когато тази оценка се
счита за приключена от Обединеното кралство преди датата на оттегляне
(вж. въпрос 6), новата ОДЧ ще извърши оценката на допълнителната
информация, поискана евентуално от Европейския орган за безопасност на
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храните (ЕОБХ), в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламента за
МДГОВ.
ПРИКЛЮЧЕНИ ОЦЕНКИ
12. Какво се случва, ако държава членка желае да вземе решение за ПЧП, въз
основа на оценка, извършена от Обединеното кралство преди датата на
оттегляне?
До датата на своето оттегляне Обединеното кралство може да действа като
ЗДДЧ, докато другите държави членки действат като съответна държава
членка (СДЧ)16. Процесът на оценка по зони е съвместен процес, който
включва също така контрол на заявлението от всички СДЧ и се извършва
във хармонизиран формат (член 36, параграф 1 от Регламента за ПРЗ).
Когато оценката на Обединеното кралство е приключена, т.е. предоставена
на другите държави членки в съответствие с член 36, параграф 1 от
Регламента за ПРЗ и Обединеното кралство е издало разрешението на
национално равнище преди датата на оттегляне, другите държави членки ще
трябва да се произнесат в срок от 120 дни по заявлението в съответствие с
член 37, параграф 4 и член 36, параграф 2 от Регламента за ПРЗ въз основа
на оценката, извършена от Обединеното кралство.
Когато обаче оценката от Обединеното кралство е приключена, т.е. е
предоставена на другите държави членки в съответствие с член 36,
параграф 1 от Регламента за ПРЗ, но Обединеното кралство не е издало свое
разрешение на национално равнище преди датата на оттегляне, не е налице
разрешение, издадено преди датата на оттегляне, което е необходимо
(заедно с оценката), за да започне да тече 120-дневният срок, предвиден за
приемането от СДЧ на решение за разрешаване (член 37, параграф 4 от
Регламента за ПРЗ). По тази причина разрешението, което би било издадено
от първоначалната ЗДДЧ, в този случай трябва да бъде заменено с
разрешение, издадено от СДЧ. Тази СДЧ издава такова разрешение въз
основа на оценката, извършена от Обединеното кралство. Стопанските
субекти, които се намират в тази ситуация, ще трябва да се обърнат към
една или повече СДЧ със съответното искане. Тогава СДЧ биха могли да се
споразумеят за подходящи договорености в рамките на зоналния ръководен
комитет.
ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
13. Какво се случва, ако след оттеглянето на Обединеното кралство моето
дружество желае да получи разрешение в държава — членка на ЕС,
намираща се в същата зона или друга зона, чрез взаимно признаване в
съответствие с член 40 от Регламента за ПРЗ въз основа на разрешение,
издадено от Обединеното кралство?

16

Тази система се прилага за първото разрешение на продукт за растителна защита в една зона
или чрез позоваване на член 43, параграф 3 от Регламента за ПРЗ, което важи и за заявленията
за подновявания.
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Считано от датата на оттегляне, държава членка от ЕС-27 в същата зона или
друга зона (в съответствие с член 40, параграф 1, букви б) и в) от
Регламента за ПРЗ) вече не може да признава разрешение, издадено от
Обединеното кралство. Това важи и ако споразумението за оттегляне е
сключено: през преходния период Обединеното кралство не може да бъде
референтна държава членка в рамките на процедурата за взаимно
признаване17. Стопанските субекти ще трябва (отново) да подадат заявление
за разрешение въз основа на съществуващо разрешение за продукт в друга
държава членка от ЕС-27.
Когато обаче разрешение от държава членка от ЕС-27 е било предоставено в
съответствие с процедурата за взаимно признаване преди датата на
оттегляне, оттеглянето на Обединеното кралство не засяга въпросното
разрешение.
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ
14. Валидни ли са разрешителните за паралелна търговия (член 52 от
Регламента за ПРЗ), предоставени от държава членка от ЕС-27, считано от
датата на оттегляне по отношение на продукти за растителна защита, за
които Обединеното кралство е държавата членка по произход? (НОВО)
В член 52 от Регламента за ППС е предвидено да бъдат издавани
разрешителни за паралелна търговия, предназначени за паралелната
търговия между държавите членки. Считано от датата на оттегляне,
разрешително за паралелна търговия, издадено от държава членка от ЕС-27
преди датата на оттегляне по отношение на продукт за растителна защита,
за който Обединеното кралство е държавата членка по произход, вече не е
валидно18. Продуктите за растителна защита, които се ползват от такова
разрешително за паралелна търговия, следователно повече не могат да
бъдат пускани на пазара в съответната държава членка. Това не засяга
възможността в ЕС-27 да бъдат използвани продукти, закупени преди
датата на оттегляне.

17

Вж. член 128, параграф 6 от Споразумението за оттегляне.

18

Условие за издаване на разрешително за паралелна търговия съгласно член 52 е то да бъде
предоставено за продукт, който е еднакъв с продукт за растителна защита, разрешен в държава
членка от ЕС (държавата членка по произход).
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