EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

V Bruseli XXX

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI VYUŽÍVANIA A
UVÁDZANIA NA TRH PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD (SMERNICA 2009/54/ES)
Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že pokiaľ sa
v ratifikovanej dohode o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od
30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať
všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa následne
stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov v oblasti využívania prírodných
minerálnych vôd a ich uvádzania na trh 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, od dátumu vystúpenia sa pravidlá EÚ v oblasti využívania
prírodných minerálnych vôd a ich uvádzania na trh už nebudú vzťahovať na Spojené
kráľovstvo, ktoré sa stane treťou krajinou. V jednotlivých oblastiach právnych predpisov
týkajúcich sa prírodných minerálnych vôd to bude mať tieto dôsledky:
Podľa článku 1 ods. 1 a 2 a článku 2 smernice 2009/54/ES4 možno vody predávať ako
prírodné minerálne vody v Európskej únii len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:
– ak sú vody ťažené zo zeme členského štátu, zodpovedný orgán tohto členského štátu
ich uznal za prírodné minerálne vody v súlade so smernicou 2009/54/ES,
– ak sú vody ťažené zo zeme tretej krajiny, zodpovedný orgán niektorého z členských
štátov ich uznal ako prírodné minerálne vody v súlade so smernicou 2009/54/ES.
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Momentálne prebiehajú so Spojeným kráľovstvom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Navyše sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh
prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).

Z toho vyplýva, že od dátumu vystúpenia:
–
vody, ktoré sú v súčasnosti ťažené zo zeme Spojeného kráľovstva a uznané
Spojeným kráľovstvom za prírodné minerálne vody, sa budú považovať za vody ťažené z
územia tretej krajiny a už by sa nemal povoľovať ich dovoz do Európskej únie, pokiaľ
ich za prírodné minerálne vody neuznal zodpovedný orgán iného členského štátu,
–
dovoz vôd, ktoré sú v súčasnosti ťažené zo zeme tretej krajiny a uznané
zodpovedným orgánom Spojeného kráľovstva za prírodné minerálne vody, by sa už
nemal povoľovať do Európskej únie, pokiaľ ich za také neuznal zodpovedný orgán iného
členského štátu.
Všeobecné informácie týkajúce sa pravidiel využívania prírodných minerálnych vôd a
ich uvádzania na trh sú uvedené na internetovej stránke Komisie pre zdravie a
bezpečnosť potravín. Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené o ďalšie aktuálne
informácie.
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