ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
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Брюксел, 7 март 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ОТНОСНО
ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФАУНА И ФЛОРА

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.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на съответните
заинтересовани страни се напомнят правните последици, които трябва да се имат
предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава4.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да се съдържат в
споразумението за оттегляне, считано от датата на оттегляне, Регламент (ЕО)
№ 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата
флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях5 вече не се прилага по
отношение на Обединеното кралство.
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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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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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За движението на стоки, което е започнало преди и приключва на или след датата на
оттеглянето, ЕС се ангажира да договори решения с Обединеното кралство в рамките на
споразумението за оттегляне въз основа на позицията на ЕС по свързани с митниците въпроси,
които са необходими за планомерното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en).
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По-специално това ще има следните последици6:
Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета въвеждането в
Европейския съюз на екземпляри от видовете, вписани в приложения А и Б към
посочения регламент (наричани по-долу „защитени видове“), подлежи на
предварително представяне в митницата на пункта на внасяне на разрешително за
внос, издадено от управителния орган в държавата членка по местоназначение. В
член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета също така се посочват условията,
които трябва да бъдат изпълнени, за да се издаде това разрешително за внос.
Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета износът или реекспортът от
ЕС към трета държава на екземпляри от защитени видове подлежи на
предварително представяне в митницата, в която се извършват формалностите по
износа, на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издаден от
управителен орган в държавата членка на ЕС, в която се намират екземплярите. В
член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета също така се посочват условията,
които трябва да бъдат изпълнени, за да се издадат тези разрешителни за износ или
сертификати.
Считано от датата на оттегляне, членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 на
Съвета се прилагат за въвеждането и износа/реекспорта на екземпляри от защитени
видове между Обединеното кралство и ЕС-27. За трансграничното движение на
защитени видове за нетърговски цели са въведени специални дерогации от тези
правила, особено за лично и домашно имущество и научни институции, съгласно
член 7, параграф 3 и член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета.

На интернет страницата на Комисията относно регулаторната рамка на ЕС за
търговия
с
екземпляри
от
дивата
флора
и
фауна
(http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm)
се
предоставя
обща
информация относно тези въпроси. Тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация, при необходимост.
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По отношение на нотификациите за внос, вж. също и „Известие до заинтересованите страни –
Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на лицензите за внос/износ на
някои стоки“ (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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