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OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI HNOJÍV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum alebo Európska rada nepredĺži obdobie v súlade
s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, pre Spojené kráľovstvo prestanú od
30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) platiť všetky primárne
a sekundárne právne predpisy Únie. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou
krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa hospodárskym subjektom pôsobiacim v oblasti hnojív pripomínajú právne následky,
ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, sa právne predpisy EÚ v oblasti hnojív ES3, a najmä nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách4, od
dátumu vystúpenia už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. To bude mať pre
hnojivá uvádzané na trh EÚ-27 od dátumu vystúpenia najmä tieto dôsledky5:
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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„Hnojivo ES“ je hnojivo patriace k typu hnojív uvedenému v nariadení (ES) č. 2003/2003, ktoré je
v súlade s týmto nariadením.
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Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.
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V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží so Spojeným
kráľovstvom dohodnúť na riešeniach, pokiaľ ide o tovar umiestnený na trh EÚ pred skončením
prechodného obdobia. Pozri najmä ostatné znenie návrhu dohody o vystúpení dohodnuté na úrovni
vyjednávačov, ktoré je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

POVINNOSTI DOVOZCOV
Podľa článku 2 písm. x) nariadenia (ES) č. 2003/2003 je výrobcom osoba
zodpovedná za umiestnenie hnojiva na trh EÚ6. Tento pojem zahŕňa nielen výrobcu,
ale aj dovozcu.
Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2003/2003 musia byť výrobcovia hnojív usadení
v Únii a zodpovedajú za zhodu hnojív ES s ustanoveniami uvedeného nariadenia.
Výrobca je takisto zodpovedný za označenie hnojív ES identifikačnými značkami
[článok 7 nariadenia (ES) č. 2003/2003], zabezpečenie vystopovateľnosti [článok 8
nariadenia (ES) č. 2003/2003] a dodržiavanie osobitných pravidiel týkajúcich sa
hnojív na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka [články 26 a 27
nariadenia (ES) č. 2003/2003].
Od dátumu vystúpenia sa výrobca so sídlom v Spojenom kráľovstve už nebude
považovať za hospodársky subjekt so sídlom v Únii. V dôsledku toho sa
hospodársky subjekt so sídlom v EÚ-27, ktorý uvádza na trh EÚ-27 hnojivá ES
pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva a dovtedy bol považovaný za distribútora,
stane v súvislosti s takýmito výrobkami dovozcom EÚ. Tento subjekt preto bude
musieť plniť povinnosti výrobcov.

2.

OZNAČOVANIE
Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) jedenástej zarážky nariadenia (ES) č. 2003/2003 sa
na obaloch, štítkoch a v sprievodnej dokumentácii k hnojivám uvádzajú meno alebo
obchodné meno a adresa výrobcu.
Ak mal výrobca pred dátumom vystúpenia sídlo v Spojenom kráľovstve, musí sa
označenie výrobcu na obaloch, štítkoch a v sprievodnej dokumentácii
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Všeobecné informácie o hnojivách možno nájsť na webovom sídle Komisie zameranom
na
právne
predpisy
EÚ
v oblasti
chemikálií
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en). Tieto stránky budú
v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
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Naopak distribútor, ktorý nemení vlastnosti hnojiva, sa za výrobcu nepokladá [článok 2 písm. x)
nariadenia (ES) č. 2003/2003].
2

