EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

Bruselj, 13. marec 2020
REV1 – nadomešča obvestilo z dne 21.
marca 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA RASTLIN

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo „tretja
država“1. Sporazum o izstopu2 določa prehodno obdobje, ki se bo končalo
31. decembra 20203. Do tega datuma se pravo EU v celoti uporablja za Združeno
kraljestvo in v njem.4
V prehodnem obdobju se bosta EU in Združeno kraljestvo pogajala o sporazumu o
novem partnerstvu, ki bo določal zlasti območje proste trgovine. Vendar ni mogoče z
gotovostjo reči, ali bo ob koncu prehodnega obdobja tak sporazum sklenjen in bo začel
veljati. V vsakem primeru bi tak sporazum z Združenim kraljestvom vzpostavil odnose,
ki bodo v smislu pogojev dostopa na trg zelo drugačni od tistih na notranjem trgu, 5 v
carinski uniji EU ter na območju DDV in trošarin.
Zato se vse zainteresirane strani, zlasti gospodarski subjekti, s tem obvestilom opozorijo
na pravni položaj po koncu prehodnega obdobja (del A spodaj). To obvestilo pojasnjuje
tudi nekatere pomembne določbe o ločitvi iz Sporazuma o izstopu (del B spodaj) ter
pravila, ki se bodo po koncu prehodnega obdobja uporabljala na Severnem Irskem (del C
spodaj).
Nasveti deležnikom:
Da bi se obravnavale posledice iz tega obvestila, se deležnikom zlasti svetuje, naj:
1

Tretja država je država, ki ni članica EU.

2

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Sporazum
o izstopu).
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Prehodno obdobje se lahko pred 1. julijem 2020 podaljša enkrat za največ eno ali dve leti (člen 132(1)
Sporazuma o izstopu). Vlada Združenega kraljestva tako podaljšanje zaenkrat zavrača.

4

Razen nekaterih izjem iz člena 127 Sporazuma o izstopu, od katerih pa nobena ni relevantna v okviru
tega obvestila.

5

Zlasti sporazum o prosti trgovini ne določa načel notranjega trga (na področju blaga in storitev), kot so
vzajemno priznavanje, načelo države izvora in harmonizacija. Sporazum o prosti trgovini tudi ne
odpravlja carinskih formalnosti in kontrol, vključno s tistimi, ki se nanašajo na poreklo blaga in
njegove vložke, ter prepovedi in omejitev uvoza in izvoza.

− zagotovijo obdelavo lesenega pakirnega materiala (kot so palete), ki se uporablja v
trgovini med EU in Združenim kraljestvom, in
− prilagodijo distribucijske kanale, zlasti kadar je uvoz rastlin prepovedan ali zanj
veljajo posebne omejitve.
A. PRAVNI POLOŽAJ PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA
Po koncu prehodnega obdobja se pravila EU na področju zdravstvenega varstva rastlin ne
bodo več uporabljala za Združeno kraljestvo6. To ima zlasti naslednje posledice:
1. VNOS RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV ALI DRUGIH PREDMETOV V EU
V skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2016/20317 je vnos nekaterih rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih predmetov v Unijo prepovedan. Prepovedane rastline,
rastlinski proizvodi in drugi predmeti so navedeni v Prilogi VI k Izvedbeni uredbi
(EU) 2019/20728.
V skladu s členom 41 Uredbe (EU) 2016/2031 se lahko nekatere rastline, rastlinski
proizvodi in drugi predmeti iz Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072
vnesejo v Unijo le, če izpolnjujejo posebne zahteve iz navedene priloge. Te zahteve
so lahko sestavljene iz niza možnosti, kot so poreklo iz neokuženih držav, poreklo iz
neokuženih območij ali obveznost sistema certificiranja na podlagi inšpekcijskih
pregledov, vzorčenja, preizkušanja, tretiranja ali drugih ukrepov, ki zagotavljajo
nenapadenost z zadevnim škodljivim organizmom.
Na primer:


uvoz gomoljev vrste Solanum L. (vključno s poznim krompirjem) in njihovih
hibridov je načeloma prepovedan9;



uvoz plodov vrst Citrus, Malus in Pyrus, ki lahko izvirajo iz drugih tretjih držav
in so bili ponovno izvoženi iz Združenega kraljestva v Unijo, mora spremljati
fitosanitarno spričevalo in zanj veljajo posebne zahteve v zvezi z izvorom
navedenih plodov iz držav, območij ali krajev proizvodnje, ki niso prosti
posebnih škodljivih organizmov, informacijami o sledljivosti ali uradnimi
inšpekcijskimi pregledi in pregledi v zvezi z navzočnostjo navedenih škodljivih
organizmov10;

6

V zvezi z uporabo zakonodaje EU o zdravstvenem varstvu rastlin za Severno Irsko glej del C tega
obvestila.

7

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva
pred škodljivimi organizmi rastlin (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za
izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

9

Točke 15 do 17 Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, kjer so določene tudi zadevne izjeme.

10

Točke 61, 64, 65 in 66 Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.
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lesen pakirni material, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu
vsakovrstnih predmetov, se lahko na ozemlje Unije vnese le, če je bil tretiran in
označen v skladu z Mednarodnim standardom FAO za fitosanitarne ukrepe št.
15 („ISPM 15“)11.

2. IZVAJANJE URADNEGA NADZORA OB UVOZU
V skladu s členom 72 Uredbe (EU) 2016/2031 se za rastline, rastlinske proizvode in
druge predmete, navedene v delu A Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072,
zahteva fitosanitarno spričevalo za njihov vnos v Unijo, za rastline, rastlinske
proizvode in druge predmete iz Priloge XII k navedeni uredbi pa se zahtevajo
dodatna fitosanitarna jamstva za uvoz v zadevna varovana območja. To na primer
velja za uvoz paradižnikov, granatnih jabolk, izoliranega lubja iglavcev ali lesa več
vrst, kot so Platanus L., Populus L. ali iglavci, iz Združenega kraljestva ali prek
njega.
Navedeno blago je v skladu s členi 47 do 64 Uredbe (EU) 2017/625 predmet
uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah12. To na primer velja za uvoz melon,
fig, kavnega zrnja, čajnih listov, brazilskih oreškov, belušev, kumar, zelja ali čebule
iz Združenega kraljestva ali prek njega. Za nekatere kategorije rastlin se lahko za
uvoz iz Združenega kraljestva pod pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1756/200413
uporabljajo manj pogosti identifikacijski in fizični pregledi.
V skladu s členom 73 Uredbe (EU) 2016/2031 se za vnos v Unijo zahteva
fitosanitarno spričevalo tudi za vse druge rastline, navedene v delu B Priloge XI k
Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, in sicer rastline, kot so sadje, zelenjava ali rezano
cvetje, za katere ne veljajo posebne uvozne zahteve. Za te rastline veljajo določbe
členov 44 do 46 Uredbe (EU) 2017/625, ki določajo minimalni nadzor uvoza na
podlagi tveganja.
B. POMEMBNE DOLOČBE O LOČITVI IZ SPORAZUMA O IZSTOPU
Člen 41(1) Sporazuma o izstopu določa, da je obstoječe in posamično razpoznavno
blago, zakonito dano na trg v EU ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega
obdobja, lahko še naprej dostopno na trgu EU ali Združenega kraljestva ter potuje med
tema dvema trgoma, dokler ne dospe do končnega uporabnika.
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Člen 43 Uredbe (EU) 2016/2031.

12

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o
zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

13

Uredba Komisije (ES) št. 1756/2004 z dne 11. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pogojev za
zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov
nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k
Direktivi Sveta 2000/29/ES (UL L 313, 12.10.2004, str. 6).
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Gospodarski subjekt, ki se sklicuje na navedeno določbo, nosi dokazno breme, da na
podlagi katerega koli ustreznega dokumenta dokaže, da je bilo blago dano na trg v EU ali
Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja.14
Za namene navedene določbe „dajanje na trg“ pomeni, da je blago prvič dobavljeno za
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v okviru gospodarske dejavnosti v zameno za
plačilo ali brezplačno.15 „Dobava blaga za distribucijo, porabo ali uporabo“ pomeni, da je
„obstoječe in posamično razpoznavno blago po končani proizvodnji predmet pisne ali
ustne pogodbe med dvema ali več pravnimi ali fizičnimi osebami o prenosu lastništva,
kakršne koli druge premoženjske pravice ali posesti zadevnega blaga ali da je predmet
ponudbe pravni ali fizični osebi, da sklene tako pogodbo.“16
Primer: Pošiljka gomoljev vrste Solanum L., ki jo proda proizvajalec s sedežem v
Združenem kraljestvu trgovcu na debelo s sedežem v Združenem kraljestvu pred koncem
prehodnega obdobja, se lahko nato še uvozi v EU.
To ne posega v fitosanitarni nadzor, ki se lahko uporablja za uvoz po koncu prehodnega
obdobja.
C. PRAVILA,

KI SE UPORABLJAJO NA

SEVERNEM IRSKEM

PO KONCU PREHODNEGA

OBDOBJA

Po koncu prehodnega obdobja se uporablja Protokol o Irski/Severni Irski.17 Protokol o
Irski/Severni Irski je predmet redne privolitve izvršnega organa in skupščine Severne
Irske, pri čemer začetno obdobje uporabe zajema štiri leta po koncu prehodnega
obdobja.18
Na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski se nekatere določbe prava EU uporabljajo tudi
za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko. Poleg tega sta se EU in
Združeno kraljestvo v Protokolu o Irski/Severni Irski dogovorila, da se, kolikor se
določbe EU uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko,
Severna Irska obravnava kot država članica.19
Protokol o Irski/Severni Irski določa, da se zakonodaja EU o zdravstvenem varstvu
rastlin uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.20
To pomeni, da sklicevanje na EU v delih A in B tega obvestila vključuje Severno Irsko,
sklicevanje na Združeno kraljestvo pa se nanaša le na Veliko Britanijo.
14

Člen 42 Sporazuma o izstopu.

15

Člen 40(a) in (b) Sporazuma o izstopu.

16

Člen 40(c) Sporazuma o izstopu.

17

Člen 185 Sporazuma o izstopu.

18

Člen 18 Protokola o Irski/Severni Irski.

19

Člen 7(1) Sporazuma o izstopu v povezavi s členom 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski.

20

Člen 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski in del 41 Priloge 2 k navedenemu protokolu.
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Natančneje povedano, to med drugim pomeni naslednje:


rastline in rastlinski proizvodi, ki se premikajo s Severne Irske v EU, niso
vstop/uvoz (glej zgoraj, oddelek A);



rastline in rastlinski proizvodi, ki se premikajo iz Velike Britanije na Severno
Irsko, so vstop/uvoz (glej zgoraj, oddelek A);



na Severnem Irskem se na podlagi zakonodaje EU o zdravstvenem varstvu rastlin
izvajajo ukrepi za obvladovanje tveganja, kot so varovana območja.

Vendar Protokol o Irski/Severni Irski izključuje možnost, da Združeno kraljestvo v zvezi
s Severno Irsko


sodeluje pri odločanju in oblikovanju odločitev Unije21;



sproži postopke ugovora, zaščitne postopke ali arbitražne postopke, kolikor ti
postopki zadevajo predpise, standarde, ocene, registracije, certifikate, odobritve in
dovoljenja, ki jih izdajo ali opravijo države članice EU22.

Splošne informacije o zakonodaji EU, ki se uporablja za rastline, so na voljo na spletišču
Komisije
o
pravilih
EU
o
zdravstvenem
varstvu
rastlin
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en). Te strani bodo po potrebi posodobljene z
dodatnimi informacijami.

Evropska komisija
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane

21

V okviru skupne posvetovalne delovne skupine, ustanovljene s členom 15 Protokola o Irski/Severni
Irski, se po potrebi opravi izmenjava informacij ali medsebojno posvetovanje.

22

Peti pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.
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