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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS DĖL TRĄŠŲ

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad, jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data arba šis laikotarpis nebus Europos
Vadovų Tarybos pratęstas pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, nuo
2019 m. kovo 30 d. (išstojimo dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei
Karalystei nebebus taikoma Sąjungos pirminė ir antrinė teisė. Tuomet Jungtinė Karalystė
taps trečiąja šalimi2.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, su trąšomis susijusios ekonominės veiklos vykdytojams primenamos teisinės
pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebebus
taikomos ES taisyklės dėl EB trąšų3, visų pirma 2003 m. spalio 13 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų4. Konkrečios to
pasekmės EB trąšų, teikiamų ES rinkai nuo išstojimo dienos, srityje5:
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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EB trąšos – vieno iš Reglamente (EB) Nr. 2003/2003 išvardytų tipų trąšos, atitinkančios tą reglamentą.
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Derybose dėl ES ir JK susitarimo dėl išstojimo ES bando susitarti su Jungtine Karalyste dėl sprendimų,
susijusių su prekėmis, ES rinkai pateiktomis iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Visų pirma žr.
naujausią susitarimo dėl išstojimo projekto tekstą, dėl kurio susitarta derybininkų lygmeniu, pateikiamą
adresu https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

IMPORTUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
Pagal Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 2 straipsnio x punktą gamintojas yra asmuo,
atsakingas už trąšų pateikimą ES rinkai6. Ši sąvoka apima ne tik gamintoją, bet ir
importuotoją.
Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 4 straipsnyje nustatyta, kad trąšų gamintojai turi
būti įsisteigę Sąjungoje ir yra atsakingi už EB trąšų atitiktį tam reglamentui.
Gamintojai taip pat turi ženklinti EB trąšas identifikavimo žymenimis (Reglamento
(EB) Nr. 2003/2003 7 straipsnis), užtikrinti jų atsekamumą (Reglamento (EB)
Nr. 2003/2003 8 straipsnis) ir laikytis specialių taisyklių, taikomų amonio nitrato
trąšoms, kuriose yra daug azoto (Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 26 ir 27
straipsniai).
Jungtinėje Karalystėje įsisteigę gamintojai nuo išstojimo dienos nebebus laikomi ES
įsisteigusiais ekonominės veiklos vykdytojais. Todėl ES 27 įsisteigę ir ES 27 rinkai
EB trąšas iš Jungtinės Karalystės teikiantys ekonominės veiklos vykdytojai, iki tol
laikyti platintojais, tokių produktų atžvilgiu bus laikomi ES importuotojais. Taigi šie
ekonominės veiklos vykdytojai turės vykdyti pirmiau nurodytus gamintojams
taikomus įpareigojimus.

2.

ŽYMENYS
Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 9 straipsnio 1 dalies a punkto vienuoliktoje
įtraukoje nustatyta, kad ant trąšų pakuočių, etiketėse ir pridedamuose dokumentuose
turi būti nurodytas gamintojo arba firmos pavadinimas ir adresas.
Jei iki išstojimo dienos gamintojas buvo įsisteigęs Jungtinėje Karalystėje, turi būti
atitinkamai pakeisti ant pakuočių, etiketėse ir pridedamuose dokumentuose
pateikiami su gamintoju susiję žymenys.

Bendrosios informacijos apie trąšas pateikiama ES cheminių medžiagų teisės aktams
skirtoje
Komisijos
svetainėje
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en). Prireikus šie tinklalapiai
bus atnaujinami ir pateikiama daugiau informacijos.
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Tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 2 straipsnio x punktą platintojas, kuris nekeičia trąšų
charakteristikų, nelaikomas gamintoju.
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