EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Brusel 22. června 2020

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z UNIE A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
INVAZNÍCH NEPŮVODNÍCH DRUHŮ

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).
Doporučení zúčastněným stranám:

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132
odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím
vylučuje.

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se producentům/vývozcům
živých rostlin a zvířat uváděných na trh EU, kteří jsou usazeni ve třetích zemích,
včetně Spojeného království, zejména doporučuje, aby si ověřili seznam invazních
nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále jen „unijní seznam“:
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm).
Druhy
uvedené na tomto seznamu (včetně veškerých částí, gamet, semen, vajec nebo
propagulí, které mohou přežít a následně se rozmnožovat) nesmí být přiváženy na
území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, a podléhají také
dalším omezením.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
– právních předpisů EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného
zdraví souvisejících s přepravou živých zvířat,
– právních předpisů EU v oblasti zdraví rostlin,
– právních předpisů EU týkajících se ohrožených druhů a
– právních předpisů pro zvířata v zájmovém chovu.
K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření
invazních nepůvodních druhů7 již nebude vztahovat na Spojené království8. To má
zejména tyto důsledky:
1.

VSTUP ŽIVÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN DO EU
Podle článku 7 nařízení (EU) č. 1143/2014 je zakázáno přivážet na území Unie, a to
včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, a přepravovat do Unie (s
výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací) živé jedince všech
druhů zařazených na seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem
na Unii („unijní seznam“). Tento zákaz se rovněž týká všech částí, gamet, semen,
vajec nebo propagulí, které mohou přežít a následně se rozmnožovat. Zakázané

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

7

Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.

8

Pokud jde o použitelnost nařízení (EU) č. 1143/2014 na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení.
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druhy jsou uvedeny na seznamu v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 ve
znění pozdějších předpisů9.
Odchylka od výše uvedených omezení je možná na základě povolení vydávaných
orgány členských států za účelem provádění výzkumných činností nebo ochrany ex
situ u invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, vědecké
produkce a následného využití k léčebným účelům. Ve výjimečných případech z
důvodu naléhavého veřejného zájmu mohou být povolení vydána k vykonávání
jiných činností, avšak s výhradou předchozího povolení uděleného Komisí.
Odchylka se vztahuje rovněž na vlastníky zvířat v zájmovém chovu, která nejsou
držena pro komerční účely a patří mezi invazní nepůvodní druhy zařazené na unijní
seznam, a to do konce přirozeného života zvířat. Musejí být dodrženy tyto
podmínky: a) zvířata byla v držení ještě před tím, než byla zařazena na unijní
seznam; b) zvířata jsou držena v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá
vhodná opatření, aby se zaručilo, že se nemohou rozmnožovat nebo uniknout.
2.

VÝSTUP ŽIVÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN Z EU
Podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1143/2014 je zakázáno přepravovat z
Unie (s výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací) živé jedince
všech druhů zařazených na seznam invazních nepůvodních druhů s významným
dopadem na Unii („unijní seznam“). Tento zákaz se rovněž týká všech částí, gamet,
semen, vajec nebo propagulí, které mohou přežít a následně se rozmnožovat.
Zakázané druhy jsou uvedeny na seznamu v příloze prováděcího nařízení (EU)
2016/1141 ve znění pozdějších předpisů.
Použijí se odchylky na základě povolení a pro vlastníky zvířat v zájmovém chovu,
jak je uvedeno výše.

3.

ÚŘEDNÍ KONTROLY PŘI DOVOZU
Podle článku 15 nařízení (EU) č. 1143/2014 podléhají kategorie zboží kódů
kombinované nomenklatury, na něž se odkazuje na unijním seznamu, úředním
kontrolám s cílem ověřit, zda a) nejsou uvedeny na unijním seznamu; nebo b) se na
ně vztahuje platné povolení. Jestliže se na základě těchto kontrol zjistí nedodržení
právních předpisů, pozastaví se propuštění zboží do celního režimu nebo se zboží
zajistí. Podle článku 13 nařízení (EU) č. 1143/2014 mohou mít kromě toho členské
státy zavedeny jiné kontroly na hranicích Unie s cílem zamezit nezáměrnému
zavlečení či vysazení invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii
(např. jako kontaminanty ostatního zboží).

9

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam
invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4). Konsolidované znění seznamu viz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R114120190815&qid=1599464456524&from=CS .
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B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
1.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PROBÍHAJÍCÍ NA KONCI PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
V čl. 47 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že za podmínek v uvedené dohodě
stanovených je nutno přepravu zboží probíhající na konci přechodného období
považovat za přepravu uvnitř Unie, pokud jde o licenční požadavky při dovozu a
vývozu v právu EU.
Příklad: Živí jedinci druhu zařazeného na seznamu invazních nepůvodních druhů s
významným dopadem na Unii, jejichž přeprava probíhá mezi EU a Spojeným
královstvím na konci přechodného období, mohou vstoupit do EU, pokud:
a) se na ně vztahuje platné povolení podle článku 8 nebo 9 nařízení (EU) č.
1143/2014 nebo
b) se jedná o přepravu do zařízení v souvislosti s eradikací.

2.

ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ INVAZNÍCH NEPŮVODNÍCH DRUHŮ NA UNIJNÍ SEZNAM
Od vystoupení Spojeného království, tj. již během přechodného období, nesmí
Spojené království podávat Komisi žádosti o zařazení invazních nepůvodních druhů
na unijní seznam10.

C. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku 11. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období12.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na
Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát13.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování

10

Ustanovení čl. 128 odst. 6 a bod 12 přílohy VII dohody o vystoupení.

11

Článek 185 dohody o vystoupení.

12

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

13

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.
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a šíření invazních nepůvodních druhů se použije na Spojené království a ve Spojeném
království s ohledem na Severní Irsko14.
To znamená, že odkazy na EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat tak, že
zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno vykládat tak, že
odkazují pouze na Velkou Británii.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


přeprava zboží ze Severního Irska do třetí země je pro účely nařízení (EU) č.
1143/2014 výstupem,



přeprava zboží ze Severního Irska do EU není pro účely nařízení (EU) č.
1143/2014 dovozem, ale přepravou uvnitř EU,



přeprava zboží ze třetí země nebo z Velké Británie do Severního Irska je pro
účely nařízení (EU) č. 1143/2014, včetně účelů úředních kontrol, dovozem,



uvádění druhů na unijním seznamu na trh, jakož i jejich jakékoli jiné použití v
Severním Irsku je s výjimkou činností zahrnutých v platném povolení zakázáno.
Toto omezení se také použije na zboží, které je přepravováno z Velké Británie do
Severního Irska,



nařízení (EU) č. 1143/2014 se použije na Spojené království s ohledem na
Severní Irsko, tj.
o s ohledem na Severní Irsko Spojené království vypracuje a přijme akční
plány s cílem řešit problematiku prioritních způsobů nezáměrného
zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů s
významným dopadem na Unii,
o s ohledem na Severní Irsko Spojené království zřídí systém dohledu
zaměřený na invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii a
oznámí Komisi zavlečení či vysazení nebo výskyt invazních nepůvodních
druhů s významným dopadem na Unii a informuje o této skutečnosti
členské státy,
o s ohledem na Severní Irsko Spojené království zavede účinná regulační
opatření pro ty invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii,
u kterých se zjistilo, že jsou na jeho území značně rozšířeny. Provede
rovněž vhodná opatření na obnovu,
o s ohledem na Severní Irsko stanoví Spojené království sankce za porušení
ustanovení tohoto nařízení a v souladu se zásadou „znečišťovatel
platí“ bude usilovat o náhradu vzniklých nákladů na opatření, která jsou
nezbytná k prevenci, minimalizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů
invazních nepůvodních druhů,

14

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 26 přílohy 2 uvedeného protokolu.

5

o na Spojené království se s ohledem na Severní Irsko použije povinnost
podávat zprávy podle článku 24 nařízení (EU) č. 1143/2014.
Podle čl. 6 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku se ustanovení práva Unie, jejichž
použitelnost tento protokol stanoví a která zakazují nebo omezují vývoz zboží, použijí
pouze na obchod mezi Severním Irskem a jinými částmi Spojeného království v rozsahu
striktně vyžadovaném jakýmikoli mezinárodními závazky Unie.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1143/2014 se nepoužije na
vývoz invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii ze
Severního Irska do Velké Británie.

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


se podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu15,



zahájilo námitkové řízení, ochranný postup nebo rozhodčí řízení, pokud se týkají
technických předpisů, norem, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení
vydaných nebo provedených členskými státy EU16,



jednalo jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování, šetření a povolování17,



se v EU dovolávalo vzájemného uznávání povolení vydaných orgány Spojeného
království18.

Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


s ohledem na Severní Irsko nemůže Spojené království vznášet námitky proti
veškerým aktualizacím seznamu invazních nepůvodních druhů s významným
dopadem na Unii,



s ohledem na Severní Irsko nemůže Spojené království podávat Komisi žádosti o
zařazení invazních nepůvodních druhů na seznam invazních nepůvodních druhů s
významným dopadem na Unii podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 1143/2014 a



povolení podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 vydané Spojeným
královstvím s ohledem na Severní Irsko nebude v členských státech EU
uznáváno.

15

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

16

Ustanovení čl. 7 odst. 3 pátého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

17

Ustanovení čl. 13 odst. 6 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

18

Ustanovení čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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Obecné informace o použitelných právních předpisech Unie naleznete na internetových
stránkách
Komise
věnovaných
invazním
nepůvodním
druhům
(https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm). Obsah těchto
stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro životní prostředí
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