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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTO
MAISTO IR PAŠARŲ IR DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ APGALVOTO
IŠLEIDIMO Į APLINKĄ

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, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
diena) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi.
Todėl ūkio subjektams, vykdantiems veiklą, kuriai taikomas Reglamentas (EB)
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir Direktyva 2001/18/EB dėl
genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, primenama, kad
pasirengti išstojimui turi ne tik Europos ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs
subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, leidimų turėtojams ir pareiškėjams primenamos tam tikros 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 nebetaikomos
ES taisyklės genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir genetiškai modifikuotų
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką srityje. Tai visų pirma sukels šias pasekmes
įvairiose su genetiškai modifikuotu maistu ir pašarais ir genetiškai modifikuotų
organizmų apgalvotu išleidimu į aplinką susijusiose srityse:
– pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidimų turėtojai arba jų atstovai turi būti
įsisteigę Europos Sąjungoje (arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės susitarimo
šalių);

– paraiškose dėl genetiškai modifikuotų organizmų pateikimo rinkai pagal Direktyvą
2001/18/EB turi būti nurodytas paskirtas už pateikimą rinkai atsakingas asmuo, kuris turi

1

Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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būti įsisteigęs Europos Sąjungoje (arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės susitarimo
šalių).
Ūkio subjektai turėtų atsižvelgti į tai, kad paraiškos ir pranešimai pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1829/2003 ir Direktyvą 2001/18/EB gali būti teikiami tik ES valstybių narių (arba
Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių) kompetentingoms institucijoms.
Visų pirma ūkio subjektai, prieš teikdami bet kokią naują paraišką, dėl kurios valstybė
narė ataskaitos rengėja pagal Direktyvą 2001/18/EB būtų Jungtinė Karalystė, turėtų
tinkamai atsižvelgti į numatomus terminus.
Maisto saugai skirtoje Komisijos svetainėje pateikta bendroji informacija apie genetiškai
modifikuotą maistą ir pašarus ir genetiškai modifikuotų organizmų apgalvotą išleidimą į
aplinką. Prireikus, bus pateikti aktualūs klausimai ir atsakymai dėl Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 ir Direktyvos 2001/18/EB.
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