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Brusel 23. ledna 2018
OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
UVÁDĚNÍ OSIVA A JINÉHO ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU ROSTLIN NA TRH

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019, 00:00
hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární právo
Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny šlechtitele a dodavatele osiva a ostatního rozmnožovacího materiálu
rostlin, kterých se týkají směrnice 66/401/EHS (pícniny), 66/402/EHS (obiloviny),
68/193/EHS (vinná réva), 98/56/ES (okrasné rostliny), 1999/105/ES (reprodukční
materiál lesních dřevin), 2002/53/ES (Společný katalog odrůd druhů zemědělských
rostlin), 2002/54/ES (řepa), 2002/55/ES (osivo zeleniny), 2002/56/ES (sadba brambor),
2002/57/ES (olejniny a přadné rostliny), 2008/72/ES (rozmnožovací materiál zeleniny) a
2008/90/ES (rozmnožovací materiál ovocných rostlin), upozornit na právní důsledky, jež
je nutné brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti uvádění rozmnožovacího materiálu rostlin na trh. To má zejména
níže uvedené důsledky pro zařazování do společných katalogů a uvádění na trh:
Zařazení do společných katalogů nebo vnitrostátního registru (katalog, rejstřík
nebo seznam)
Všechny šlechtitele nebo dodavatele, kterých se týká uvádění výše uvedeného osiva a
rozmnožovacího materiálu na trh, je třeba upozornit na určité právní důsledky, které je
třeba vzít v úvahu
při zvažování těchto případných kroků:
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V současnosti probíhají jednání se Spojeným královstvím, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

 Aby bylo možné uvést osivo zemědělských rostlin nebo zeleninu na trh v Unii, musí
být dané odrůdy uvedeny ve vnitrostátním registru některého členského státu EU-27.
 Podle výše uvedených právních předpisů musí být odrůdy osiva pícnin, osiva
obilovin, osiva řepy, osiva zeleniny, rozmnožovacího materiálu zeleniny, sadby
brambor, jakož i osiva olejnin a přadných rostlin (druhy zemědělských rostlin a
zeleniny) podrobeny testům a schváleny alespoň jedním členským státem EU a
uvedeny ve společných katalozích podle směrnice 2002/53/ES nebo směrnice
2002/55/ES, aby mohly být uváděny na trh v celé Unii. Odrůdy, které byly zapsány do
společných katalogů pouze Spojeným královstvím, musí být akceptovány jiným
členským státem, aby mohly zůstat ve společných katalozích a mohly se na trh v EU
uvádět i po datu vystoupení. Zúčastněné strany by tak měly příslušnému úřednímu
subjektu některého z členských zemí EU-27 předložit příslušné žádosti v dostatečném
předstihu před tímto datem, aby bylo zajištěno, že dané odrůdy budou včas zapsány do
příslušných společných katalogů.
 Podle směrnice 68/193/EHS o révovém množitelském materiálu, směrnice
1999/105/ES o reprodukčním materiálu lesních dřevin, směrnice 2008/90/ES o
rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin mohou být odrůdy nebo zdroje
reprodukčního materiálu lesních dřevin uváděny na trh v Unii pouze tehdy, pokud
jsou zapsány do vnitrostátního registru v jednom členském státě nebo – v případě
směrnice 98/56/ES o rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin – alespoň zařazeny
na seznam vedený dodavatelem v některém členském státě EU-27. Odrůdy nebo
zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin, které jsou uvedeny v registru
Spojeného království, musí být akceptovány jiným členským státem nebo
dodavatelem v jiném členském státě, aby mohly být po datu vystoupení nadále
uváděny na trh v EU. Zúčastněné strany by tak měly příslušnému úřednímu subjektu
nebo dodavateli některého z členských zemí EU-27 předložit příslušné žádosti
v dostatečném předstihu před tímto datem, aby bylo zajištěno, že dané odrůdy nebo
zdroje reprodukčního materiálu budou včas zapsány do příslušného vnitrostátního
registru nebo na seznam vedený dodavatelem.
 Několik odrůd, jež mají být zapsány do společného katalogu podle směrnice
2002/53/ES nebo směrnice 2002/55/ES, je v současné době testováno v zařízeních ve
Spojeném království (na žádost buď šlechtitele nebo zkušebního úřadu členských
zemí EU-27, a to na základě dvoustranných ujednání). Šlechtitelé by měli mít na
paměti, že po datu vystoupení musí výsledky zkoušek pocházet z testů provedených
některým z členských států EU-27, aby mohla být daná odrůda zapsána do společných
katalogů nebo vnitrostátního registru. Šlechtitelé by měli zároveň brát v úvahu
skutečnost, že kromě testů DUS (testování odlišnosti, uniformity a stálosti), u nichž
všechny členské státy uplatňují stejné požadavky, bude u některých odrůd rovněž
třeba provést zkoušky VCU (testování hodnoty ve vztahu k pěstování a použití),
přičemž požadavky některých členských států se mohou od požadavků Spojeného
království lišit.
Uvádění osiva a rozmnožovacího materiálu na trh
Jak vyplývá z výše uvedených právních předpisů, dovoz osiva a rozmnožovacího
materiálu z třetích zemí podléhá příslušným ustanovením jednotlivých směrnic, jež se
týkají určení rovnocennosti požadavků třetích zemí.
Zúčastněné strany by si v neposlední řadě měly být vědomy toho, že příprava na
vystoupení Spojeného království z EU není pouze záležitostí evropských a vnitrostátních
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správních orgánů, ale i soukromých subjektů. Šlechtitelé by proto měli sledovat
nejnovější vývoj situace, přizpůsobit mu své postupy a zvážit výše uvedené změny.
Obecné informace na toto téma naleznete na internetových stránkách Komise, a
konkrétně na stránce Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin4. Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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