ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ,
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“

Брюксел, 1 февруари 2019 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОДУКТИ

На 22 януари 2018 г. службите на Европейската комисия публикуваха „Известие
до заинтересованите страни — оттегляне на Обединеното кралство и правила
на Съюза в областта на промишлените продукти“ (наричано по-нататък
„Известието“)1. Примерен списък на законодателството на Съюза в областта на
продуктите, за които се прилага Известието, можете да намерите в неговото
приложение.
Настоящият списък с въпроси и отговори предоставя допълнителни насоки
въз основа на Известието в ситуация, в която Обединеното кралство, считано
от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на
оттегляне“), ще стане трета държава, без да бъде ратифицирано
споразумението за оттегляне и следователно
— без преходния период, предвиден в проекта на споразумението за оттегляне,
както и
— без разпоредбите във връзка със „стоки, пуснати на пазара“, предвидени в
проекта на споразумението за оттегляне.
При необходимост списъкът с въпроси и отговори може да бъде допълнително
актуализиран и допълнен и следва да се разглежда във връзка с всякакви
допълнителни, по-специфични известия и въпроси и отговори относно правните
последици от оттеглянето на Обединеното кралство, които са били или може да
бъдат публикувани по отношение на някой от актовете на Съюза, изброени в
приложението към Известието.
А. ПОНЯТИЕ

ЗА СТОКИ, ПУСНАТИ НА ПАЗАРА НА
НА ОТТЕГЛЯНЕ

СЪЮЗА (ЕС-27)

ПРЕДИ ДАТАТА

Съответният критерий за определяне на степента, в която за конкретен продукт,
обхванат от Известието, може да има последици от оттеглянето на Обединеното
кралство, е дали самият продукт е пуснат на пазара на Съюза (ЕС-27) преди датата
на оттегляне.
Понятието за пускане на пазара се отнася за всеки отделен продукт, а не за вид
продукти, без значение дали е произведен като отделна единица, или серийно. То е
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свързано с предоставянето за първи път на пазара на Съюза (ЕС-27), т.е. първата
доставка на дадена стока за дистрибуция, консумация или използване след
производствения етап. За пускането на пазара не се изисква физическата доставка
на продукта, но се изисква производственият етап да е приключен.2

1. Стоки, които физически са във веригата за дистрибуция или вече се
използват на пазара на ЕС-27 към датата на оттегляне.
Пример: козметичен продукт, държан в ЕС-27 от търговец на едро с
цел по-нататъшна дистрибуция или който вече се намира на рафта в
универсален магазин; сертифициран от нотифициран орган от
Обединеното кралство рентгенов апарат (медицинско изделие), държан
в ЕС-27 от търговец на едро или който вече е доставен в болница в ЕС27, където се използва.
Тези стоки се считат за пуснати на пазара на Съюза (ЕС-27) преди датата на
оттегляне и следователно могат да продължат да се предоставят на пазара
на ЕС-27 или да се използват, без да е необходимо продуктите да бъдат
повторно сертифицирани, повторно етикетирани или изменяни. Това не
засяга задължението да се посочи ново „отговорно лице“, установено в ЕС27, в случай че настоящото е базирано в Обединеното кралство, както е
определено в раздел Б по-долу.
2. Стоки, произведени в Съюза или в трета държава, които са продадени
на клиент от ЕС-27 преди датата на оттегляне след приключване на
производствения етап, но все още не са физически доставени на
клиента от ЕС-27 към тази дата.
Пример: рентгенов апарат, произведен в САЩ и сертифициран от
нотифициран орган от Обединеното кралство, е продаден на
нидерландска болница на 15 март 2019 г. (= датата на пускане на
пазара, т.е. датата на сделката), но ще стигне до нидерландските
митнически органи едва на 5 април 2019 г.
Валидно е същото както за стоките във въпрос и отговор № 1. Датата на
пускане на пазара на Съюза (ЕС-27) представлява датата на сделката между
производителя и клиента от ЕС-27, след като производственият етап е
приключен. За пускането на пазара не се изисква физическата доставка на
продукта.
3. Стоки, внесени в Обединеното кралство от трета държава или
произведени в Обединеното кралство, които впоследствие са продадени
на клиент от ЕС-27 преди датата на оттегляне, но се доставят
физически на клиента от ЕС-27, считано от тази дата.
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За повече информация относно понятието за пускане на пазара вж. глава 2 от Известие на
Комисията 2016/C 272/01 „Синьо ръководство за прилагането на правилата на ЕС относно
продуктите — 2016 г.“ (ОВ C 272, 26.7.2016 г., стр. 1).
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Пример А: рентгенов апарат, произведен в САЩ и сертифициран от
нотифициран орган от Обединеното кралство, е продаден на търговец
на едро от Обединеното кралство на 15 февруари 2019 г. и е внесен от
него в Обединеното кралство на 15 март 2019 г. След това търговецът
на едро от Обединеното кралство го продава на нидерландска болница
на 25 март 2019 г., като рентгеновият апарат стига до
нидерландските митнически органи на 5 април 2019 г.
Пример Б: рентгенов апарат, произведен в Обединеното кралство и
сертифициран от нотифициран орган от Обединеното кралство, е
продаден на нидерландската болница — директно или чрез
дистрибутор в Обединеното кралство, като и в двата случая датата
на сделката с нидерландската болница е 25 март 2019 г., а апаратът ще
стигне до нидерландските митнически органи на 5 април 2019 г.
И в двата примера е валидно същото като за стоките във въпроси и отговори
№ 1 и 2. Датата на пускане на пазара на Съюза (ЕС-27) представлява датата
на сделката между икономическия оператор от Обединеното кралство
(производител, вносител или дистрибутор) и клиента от ЕС-27. За пускането
на пазара не се изисква физическата доставка на продукта.
4. Стоки, внесени в Обединеното кралство от трета държава или
произведени в Обединеното кралство преди датата на оттегляне, които
впоследствие са продадени на клиент от ЕС-27, считано от датата на
оттегляне.
Пример А: циркуляр (машина), произведен в САЩ и сертифициран от
нотифициран орган от Обединеното кралство, е продаден на търговец
на едро от Обединеното кралство на 15 февруари 2019 г. и е внесен от
него в Обединеното кралство на 15 март 2019 г. След това търговецът
на едро от Обединеното кралство го продава на нидерландски завод на 5
април 2019 г., като циркулярът стига до нидерландските митнически
органи на 15 април 2019 г.
Пример Б: циркуляр, произведен в Обединеното кралство и
сертифициран от нотифициран орган от Обединеното кралство, е
продаден на нидерландския завод — директно или чрез дистрибутор в
Обединеното кралство, като и в двата случая датата на сделката с
нидерландския завод е 5 април 2019 г., а циркулярът ще стигне до
нидерландските митнически органи на 15 април 2019 г.
И в двата примера стоките са пуснати на пазара на Съюза (ЕС-27) след
датата на оттегляне, тъй като датата на първото им предоставяне на
разположение на клиент от ЕС-27 съвпада с датата на оттегляне или я
следва. Стоките се считат за внос от трета държава и ще трябва да са в
пълно съответствие с разпоредбите на правото на Съюза, приложими в
момента на пускането им на пазара. По-специално това означава, че стоките
трябва бъдат сертифицирани от нотифициран орган от ЕС-27, когато се
изисква намеса от трета страна при оценяване на съответствието им. Когато
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е приложимо, на тях също трябва да е посочена информация за вносителя от
ЕС-27 и за „отговорното лице“ от ЕС-273.
5. Как може да бъде предоставено доказателство за пускане на пазара
преди датата на оттегляне?
Доказателство за пускане на пазара може да бъде предоставено посредством
всякакви съответни документи, обичайно използвани в търговски сделки
(например договор за продажба, отнасящ се до стоки, които вече са
произведени, фактура, документи, свързани с изпращането на стоки за
дистрибуция, или сходни търговски документи).
На практика такова доказателство ще трябва да бъде предоставено в случай
на проверки при внос в Съюза (ЕС-27) или при проверки от страна на
органите за надзор на пазара. Чрез предоставените документи за
доказателство трябва да може да се удостовери, че те съответстват на
отделните стоки и на количеството, представени пред митническите органи
или проверени от органите за надзор на пазара, например посредством
препратка към специфичния елемент за идентификация на стоките.
Б.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

В някои продуктови области законодателството на Съюза в областта на продуктите
предвижда посочването на „отговорни лица“, които имат специфични задачи във
връзка с гарантирането на трайното спазване на регулаторните изисквания и
взаимодействието с органите за надзор на пазара. Тези „отговорни лица“ трябва да
бъдат установени в Съюза, например: отговорно лице за козметични продукти 4 или
упълномощени представители, чието назначаване от страна на производителя
обикновено е доброволно, но в някои сектори е задължително, по-специално в
секторите на медицинските изделия, транспортируемото оборудване под налягане
и морското оборудване. Отговорните лица, установени в Обединеното кралство,
ще загубят статута си, считано от датата на оттегляне, независимо от това кога
продуктите са били пуснати на пазара. Поради това производителите трябва да
гарантират, че посочените от тях отговорни лица са установени в ЕС-27, считано от
датата на оттегляне.
Когато съществуват специфични за даден сектор бази данни (например Порталът
за нотифициране на козметични продукти или Eudamed за медицински изделия),
информацията относно отговорните лица се записва в тях и следователно всяка
промяна може да бъде открита там.
1. Стоки, пуснати на пазара на Съюза (ЕС-27) преди датата на оттегляне
3

Освен това, моля, имайте предвид, че се прилагат правилата на Съюза за внос, установени в
Митническия кодекс на Съюза, както и в законодателството на Съюза в областта на ДДС. За
повече информация, моля, направете справка с приложимите „Известия за подготвеност“,
публикувани на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparednessnotices_bg#tradetaxud.
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По отношение на правилата на Съюза за козметични продукти вж. също така „Известие до
заинтересованите страни — оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта
на
козметичните
продукти“
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_products_bg.pdf).
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Не е необходимо повторно етикетиране с данните за контакт на новите
отговорни лица от ЕС-27. Наличната информация в съществуващите бази
данни е достатъчна, а при липса на такива достатъчна е информацията,
предоставена от икономическите оператори на компетентните национални
органи, която се отнася до назначаването на ново отговорно лице,
установено в ЕС-27.
2. Стоки, пуснати на пазара на ЕС-27, считано от датата на оттегляне,
независимо дали идват от Обединеното кралство, или от друга трета
държава
Тези стоки ще трябва да бъдат в пълно съответствие с разпоредбите на
правото на Съюза, приложими в момента на пускането им на пазара. Това
означава inter alia, че при необходимост на тях ще трябва да бъде посочена
информация за „отговорно лице“ от ЕС-27.
В.

ВНОСИТЕЛИ

Съгласно законодателството на Съюза в областта на продуктите, вносителят е
икономическият оператор, установен в Съюза, който пуска продукт от трета
държава на пазара на Съюза. Считано от датата на оттегляне, производителите и
вносителите, установени в Обединеното кралство, вече няма да се считат за
икономически оператори, установени в Съюза. По принцип законодателството на
Съюза изисква данните за контакт на вносителя да са налице върху самия продукт
или неговия етикет.
1. Продукти, които са внесени в ЕС-28 през Обединеното кралство и са
пуснати на пазара на Съюза (ЕС-27) преди датата на оттегляне
Важи посоченото във въпрос и отговор № 1 от раздел А. Не е необходимо да
се извършва промяна на етикетите.
2. Стоки, внесени на пазара на Обединеното кралство преди датата на
оттегляне и предоставени на пазара на ЕС-27, считано от тази дата.
По отношение на продуктите, навлизащи на пазара на ЕС-27, считано от
датата на оттегляне, чиито вносители от ЕС-28 са били установени в
Обединеното кралство, икономическите оператори от ЕС-27, които до този
момент са били просто дистрибутори на тези продукти, ще станат вносители
за целите на правото на Съюза, когато предоставят за първи път въпросните
продукти на пазара на ЕС-27 (т.е. когато ги пускат на пазара на ЕС-27).
Поради това от тях ще се изисква да изпълняват по-строги задължения, поспециално що се отнася до контрола на съответствието на продуктите и
когато е приложимо, посочването на данните за контакт върху продукта.
По отношение на етикетирането относно вносителя важи посоченото във
въпроси и отговори № 4 от раздел А: тези стоки са пуснати на пазара на
Съюза (ЕС-27) след датата на оттегляне и ще трябва да бъдат етикетирани
повторно, като се обозначи вносителят от ЕС-27.
Г.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ОТ НОТИФИЦИРАН ОРГАН
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В някои продуктови области законодателството на Съюза в областта на продуктите
изисква намесата на квалифицирана трета страна, позната като нотифициран орган,
в процедурата за оценяване на съответствието. Нотифицираният орган трябва да
бъде установен в държава членка и да бъде определен от нотифициращ орган в
държавата членка за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието,
уточнени в съответния акт от законодателството на Съюза в областта на
продуктите.
В Известието се припомня, че за целите на пускането на продукти на пазара на ЕС27, считано от датата на оттегляне, ще бъде необходим сертификат от нотифициран
орган от ЕС-27. Следователно икономическите оператори ще трябва или да
кандидатстват за нов сертификат от друг нотифициран орган от ЕС-27, или да
организират прехвърляне на досието и на съответния сертификат към нотифициран
орган от ЕС-27, който ще поеме отговорността за този сертификат. Прехвърлянето
на сертификати от нотифициран орган от Обединеното кралство към нотифициран
орган от ЕС-27 трябва да се осъществи преди датата на оттегляне въз основа на
договорно споразумение между производителя, нотифицирания орган от
Обединеното кралство и нотифицирания орган от ЕС-27.
1. Аз съм производител на продукт, сертификатът за който е прехвърлен
от нотифициран орган от Обединеното кралство към нотифициран
орган от ЕС-27. Трябва ли декларацията за съответствие с
изискванията на ЕС и текущият сертификат от нотифициран орган да
бъдат актуализирани, за да се документира тази промяна?
Да, за продукти, пуснати на пазара на ЕС-27 след датата на оттегляне, е
необходима съответна актуализация както на декларацията за съответствие
с изискванията на ЕС (изготвена от производителя), така и на сертификата
от нотифициран орган: в тези документи ще трябва да бъде упоменато, че
отговорност за сертификата вече носи нотифициран орган от ЕС-27, и да
бъдат посочени данните/идентификационните номера както на предишния
нотифициран орган от Обединеното кралство, така и на новия от ЕС-27.
2. Трябва ли номерът на нотифицирания орган върху самия продукт
също да бъде променян за продукти, които вече са пуснати на пазара
или са произведени преди осъществяването на прехвърлянето на
сертификатите?
Ако всичко с горепосочените документи е наред, няма нужда да се променя
номерът на нотифицирания орган за продукти, които вече са пуснати на
пазара на ЕС-27 или са произведени преди осъществяването на
прехвърлянето на сертификатите, но все още не са пуснати на пазара на ЕС27. Въпреки това продуктите, произведени, след като прехвърлянето на
сертификатите е осъществено, следва да бъдат обозначени с номера на
новия нотифициран орган от ЕС-27, като няма да бъде възможно да се
продължи използването на номера на нотифицирания орган от Обединеното
кралство до изтичане на срока на валидност на оригиналния сертификат,
издаден от него.
Д.

АКРЕДИТАЦИЯ
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Акредитация е атестацията, издадена от национален орган по акредитация, че
орган за оценяване на съответствието отговаря на приложимите изисквания да
изпълнява специфична дейност по оценяване на съответствието. Акредитацията е
предпочитаният начин за доказване на техническата компетентност на
нотифицираните органи, освен ако в законодателството на Съюза в областта на
продуктите не е предвидено друго. Регламент № 765/20085 определя правната
рамка за организацията и функционирането на европейската система за
акредитация.
1. Считано от датата на оттегляне, какъв е правният статут съгласно
правото на Съюза на сертификатите за акредитация, издадени от
Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS)?
Службата за акредитация на Обединеното кралство ще престане да бъде
национален орган по акредитация по смисъла и за целите на Регламент
№ 765/2008, считано от датата на оттегляне. В резултат на това, считано от
датата на оттегляне, издаваните от нея сертификати за акредитация вече
няма да се разглеждат като „акредитация“ по смисъла на Регламент
№ 765/2008 и няма да бъдат валидни или признати в ЕС-27 съгласно
въпросния регламент6.

***
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Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
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Вж. също други съответни известия за подготвеност, отнасящи се до акредитацията, като
„Известие до заинтересованите страни — оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС
в
областта
на
флуорсъдържащите
парникови
газове“
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fluorinated-gases_bg.pdf).
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