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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia
z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że całe unijne
prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30
marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego („dzień wystąpienia”), chyba że
w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie ustalona inna data lub okres ten zostanie
przedłużony przez Radę Europejską zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”2.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w dziedzinie wyrobów
pirotechnicznych przypomina się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić
w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej umowie
o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie wyrobów pirotechnicznych,
w szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych3, nie będą już mieć zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa. Będzie to miało w szczególności następujące konsekwencje
w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych wprowadzanych do obrotu na rynku UE od dnia
wystąpienia:4
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 27.
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W kontekście negocjacji dotyczących umowy o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem Unia
dąży do uzgodnienia ze Zjednoczonym Królestwem rozwiązań dotyczących towarów wprowadzanych do
obrotu na rynku UE przed końcem okresu przejściowego. Zob. w szczególności ostatni tekst projektu
umowy o wystąpieniu uzgodniony na szczeblu negocjatorów, dostępny pod adresem:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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W kontekście unijnych przepisów dotyczących wyrobów pirotechnicznych istotne jest
również Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa a przepisy UE w dziedzinie produktów przemysłowych5. Dotyczy to
w szczególności identyfikacji podmiotów gospodarczych (podmiot gospodarczy mający
siedzibę w UE-27, który przed dniem wystąpienia był uznawany za dystrybutora z UE,
stanie się importerem dla celów dyrektywy 2013/29/UE) oraz wymogu posiadania – od
dnia wystąpienia – certyfikatu wydanego przez jedną z jednostek notyfikowanych UE27.
2.

ETYKIETOWANIE WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
Zgodnie z art. 1 dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/58/UE ustanawiającej system
identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych6 wyroby pirotechniczne należy
oznakowywać za pomocą numeru rejestracyjnego obejmującego między innymi numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz numer stosowany przez jednostkę
notyfikowaną w odniesieniu do danego wyrobu pirotechnicznego. Numer rejestracyjny
jest nadawany przez jednostkę notyfikowaną7.
Od dnia wystąpienia wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu w UE nie będą
mogły być już oznakowywane numerem rejestracyjnym nadanym przez jednostkę
notyfikowaną mającą siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

Strona internetowa Komisji dotycząca prawodawstwa UE w zakresie wyrobów
pirotechnicznych (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#pyrotechnics)
zawiera ogólne informacje dotyczące wyrobów pirotechnicznych. W razie potrzeby na
stronie tej będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl#grow
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Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 28.
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Zob. motyw 2 dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/58/UE.

