EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ
A BEZPEČNOST POTRAVIN

Brusel, Angers 25. června 2020
REV1 – nahrazuje oznámení
ze dne 23. ledna 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
ODRŮDOVÝCH PRÁV SPOLEČENSTVÍ

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.
Navíc z hlediska provádění a uplatňování práva EU v členských státech EU bude Spojené
království po skončení přechodného období třetí zemí.
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
1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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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“).
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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.
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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.

rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže).
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se zúčastněným stranám
zejména doporučuje toto:
Šlechtitelé, kteří mají v současné době bydliště nebo sídlo pouze ve Spojeném království,
by měli zvážit nutnost určit včas zástupce v řízení, který má bydliště nebo sídlo nebo je
usazen na území EU, aby se mohli účastnit řízení u Odrůdového úřadu Společenství.

Upozornění:
Toto oznámení se nevztahuje na právní předpisy EU týkající se:
–

jiných práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky,

–

vyčerpání práv duševního vlastnictví, včetně odrůdových práv,

–

rozmnožovacího materiálu rostlin,

–

zdraví rostlin,

–

geneticky modifikovaných organismů.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
A. PRÁVNÍ STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se odrůdových práv, zejména nařízení (ES) č. 2100/94 o
odrůdových právech Společenství7. To má zejména tyto důsledky:
1.

ODRŮDOVÁ

PRÁVA

SPOLEČENSTVÍ

UDĚLENÁ PŘED KONCEM PŘECHODNÉHO

OBDOBÍ

Všechna odrůdová práva Společenství udělená v souladu s nařízením (ES)
č. 2100/94 zůstanou na území Unie v platnosti bez ohledu na původ šlechtitele či
sídlo zkušebního úřadu.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

7

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst.
L 227, 1.9.1994, s. 1).
2

2.

ZPRÁVY O ODLIŠNOSTI, UNIFORMITĚ
ÚŘADY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

A STÁLOSTI VYPRACOVANÉ ZKUŠEBNÍMI

Zprávy o odlišnosti, uniformitě a stálosti vypracované zkušebními úřady Spojeného
království po vystoupení Spojeného království z Unie, tj. již během přechodného
období8, nemůže Odrůdový úřad Společenství použít jako základ pro udělení
odrůdového práva Společenství.
3.

ŘÍZENÍ U ODRŮDOVÉHO ÚŘADU SPOLEČENSTVÍ
Článek 82 nařízení (ES) č. 2100/94 stanoví, že osoby, které na území EU nemají
bydliště ani sídlo ani zde nejsou usazeny, se mohou účastnit řízení u Úřadu jako
účastníci pouze tehdy, pokud určily zástupce v řízení, který má bydliště nebo sídlo
nebo je usazen na území EU.
Všichni zainteresovaní šlechtitelé, kteří mají v současné době bydliště nebo sídlo
pouze ve Spojeném království, by měli v zájmu dodržení ustanovení tohoto článku
po skončení přechodného období zvážit nutnost určit včas zástupce v řízení.

B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
1.

POKRAČUJÍCÍ OCHRANA UDĚLENÝCH PRÁV VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
V čl. 54 odst. 1 písm. c) dohody o vystoupení je stanovena pokračující ochrana
odrůdových práv Společenství ve Spojeném království.
Po skončení přechodného období se držitel odrůdového práva Společenství, jež bylo
uděleno podle nařízení Rady (ES) č. 2100/94 před koncem přechodného období, bez
jakéhokoli přezkumu stane držitelem srovnatelného zapsaného a vymahatelného
odrůdového práva ve Spojeném království podle práva Spojeného království pro
stejnou odrůdu s těmito vlastnostmi:


doba ochrany tohoto odrůdového práva podle práva Spojeného království se
přinejmenším rovná zbývající době ochrany odpovídajícího odrůdového
práva Společenství podle práva Unie,



den podání přihlášky nebo den vzniku práva přednosti tohoto odrůdového
práva podle práva Spojeného království odpovídá dni podání přihlášky nebo
dni vzniku práva přednosti odpovídajícího odrůdového práva Společenství9.

V čl. 54 odst. 3 dohody o vystoupení se však stanoví, že pokud je odrůdové právo
Společenství v důsledku správního nebo soudního řízení, které probíhá poslední den
přechodného období, prohlášeno v Unii za neplatné nebo je zrušeno, je odpovídající
právo ve Spojeném království rovněž prohlášeno za neplatné nebo zrušeno.
Prohlášení neplatnosti nebo zrušení práva ve Spojeném království nabývá účinnosti
téhož dne jako v Unii.
8

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

9

Ustanovení čl. 54 odst. 6 dohody o vystoupení.
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Článek 55 dohody o vystoupení stanoví postup udělení odrůdového práva podle
čl. 54 odst. 1 písm. c) téže dohody:


udělení odrůdového práva provádí bezplatně příslušný subjekt ve Spojeném
království10, přičemž využívá údaje dostupné v rejstřících Odrůdového úřadu
Společenství,



od držitelů dotčených odrůdových práv Společenství se nevyžaduje, aby
předkládali žádost nebo podléhali jakémukoli zvláštnímu správnímu postupu
ve Spojeném království,



do tří let od skončení přechodného období se nepožaduje, aby držitelé
výsledných odrůdových práv ve Spojeném království měli korespondenční
adresu ve Spojeném království.

Držitelé výsledných odrůdových práv ve Spojeném království mají možnost vzdát
se těchto práv ve Spojeném království příslušným postupem podle právních
předpisů Spojeného království11.
2.

PRÁVO

PŘEDNOSTI V SOUVISLOSTI
ODRŮDOVÝCH PRÁV SPOLEČENSTVÍ

S

PROJEDNÁVANÝMI

PŘIHLÁŠKAMI

V čl. 59 odst. 2 dohody o vystoupení se stanoví, že pokud osoba podala přihlášku
pro odrůdové právo Společenství v souladu s právem Unie před koncem
přechodného období, má tato osoba pro účely podání přihlášky stejného odrůdového
práva ve Spojeném království právo přednosti ad hoc po dobu šesti měsíců od konce
přechodného období.
V důsledku práva přednosti se den vzniku práva přednosti této přihlášky pro
odrůdové právo Společenství bude považovat za den podání přihlášky pro odrůdové
právo ve Spojeném království pro účely určení odlišnosti, původnosti a nároku na
toto právo.
3.

PŘÍSLUŠNOST

PRO SOUDNÍ ŘÍZENÍ ZAHÁJENÁ PŘED KONCEM PŘECHODNÉHO

OBDOBÍ

V čl. 67 odst. 1 písm. b) dohody o vystoupení se stanoví, že po skončení
přechodného období se ve Spojeném království, jakož i v členských státech v
případech zahrnujících Spojené království použijí ustanovení týkající se určení
příslušnosti obsažená v nařízení (ES) č. 2100/9412, pokud jde o:


soudní řízení zahájená před koncem přechodného období a
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Tím nejsou dotčeny poplatky za obnovení práv, které mohou platit v době obnovení příslušného
odrůdového práva (čl. 55 odst. 4 dohody o vystoupení).

11

Ustanovení čl. 55 odst. 4 dohody o vystoupení.

12

Viz články 101 a 102 nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o příslušnost u žalob týkajících se
občanskoprávních nároků uvedených v článcích 94 až 100 uvedeného nařízení.
4



řízení nebo žaloby, které s těmito soudními řízeními souvisejí podle
článků 29, 30 a 31 (o litispendenci) nařízení (EU) č. 1215/201213.

Obecné informace o odrůdových právech naleznete na internetových stránkách Komise
věnovaných
právním
předpisům
EU
týkajícím
se
rostlin
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en). Obsah těchto stránek bude
v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Odrůdový úřad Společenství
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

13

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351,
20.12.2012, s. 1).
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