EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Brusel 21. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI ZDRAVÍ
ROSTLIN

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 subjekty zapojené do produkce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,
jichž se týkají rostlinolékařské právní předpisy EU (dále jen „jiné předměty“), a do
obchodu s nimi upozornit na právní důsledky, jež je nutno 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
rostlinolékařské právní předpisy EU v oblasti obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty
a jinými předměty uvnitř Unie4. Níže uvedené právní důsledky vyplývají
z rostlinolékařských právních předpisů EU pro rostliny, rostlinné produkty a jiné
předměty uváděné na trh v EU-275 počínaje dnem vystoupení a pocházející z třetí země
(tj. dovážených)6.

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

Toto oznámení se nezabývá pravidly EU týkajícími se rozmnožovacího materiálu rostlin (těm se
věnuje Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU
v oblasti uvádění osiva a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin na trh ze dne 23. ledna 2018), ani
předpisy EU o odrůdových právech (těm se věnuje Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení
Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti odrůdových práv ze dne 23. ledna 2018).

5

U zboží, včetně rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených na trh EU před datem
vystoupení se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o vystoupení.
Základní zásady postoje EU ohledně zboží, včetně rostlin, uvedeného na trh podle právních předpisů

Toto oznámení se rovněž týká rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
pocházejících z britských Normanských ostrovů a Ostrova Man7.
1.

DOVOZ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ NEBO JINÝCH PŘEDMĚTŮ DO EU
Podle ustanovení článku 4 směrnice Rady 2000/29/ES8 je zakázáno dovážet některé
rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v části A a B přílohy III
směrnice 2000/29/ES do Unie.
Podle ustanovení článku 5 směrnice 2000/29/ES se některé rostliny, rostlinné
produkty a jiné předměty uvedené v části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES smějí
dovážet do Unie pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky uvedené v této části
přílohy.
Od data vystoupení se bude dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
ze Spojeného království do EU-27 řídit touto směrnicí. To se zvláště týká dovozu
dřevěného obalového materiálu do EU: Takový materiál bez ohledu na to, zda je či
není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, musí splňovat
kritéria ošetření a označení, jak je uvedeno v Mezinárodním standardu FAO pro
fytosanitární opatření č. 15 („ISPM 15“)9.

2.

ÚŘEDNÍ

KONTROLY DOVOZU ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ ČI JINÝCH
PŘEDMĚTŮ

Podle článku 13 směrnice 2000/29/ES musí být rostliny, rostlinné produkty a jiné
předměty uvedené v části B přílohy V uvedené směrnice a dovezené do Unie
opatřeny rostlinolékařským osvědčením. Podle článku 13a podléhá každá z těchto
komodit důkladné kontrole dokladů, kontrole totožnosti a fyzické kontrole. Článek
13a rovněž stanoví, že u některých kategorií rostlin je možné snížit četnost kontrol

Unie
před
datem
vystoupení
jsou
k dispozici
zde:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. Upozorňujeme, že základní zásady postoje EU ohledně zboží vycházejí z jediné
definice pojmu „uvádění na trh“ (tj. „první dodání na trh“).
6

Toto oznámení se nezabývá pravidly EU pro malá množství rostlin a rostlinných produktů převážená
cestujícími.

7

Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na
britské Normanské ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty (Úř. věst.
L 68, 15.3.1973, s. 1).

8

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů
škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území
Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Dne 14. prosince 2019 bude uvedená směrnice
nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o
ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

9

Oddíl I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES.
2

totožnosti a fyzických kontrol, jak je uvedeno v nařízení Komise (ES) č.
1756/200410.
Od 14. prosince 2019 budou tyto produkty podléhat kontrolám dovozu podle článků
44 až 64 nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách11, které nahrazuje příslušná
pravidla stanovená směrnicí 2000/29/ES.
Soukromé subjekty by měly vzít na vědomí, že zvláštní podmínky týkající se přepravy a
dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podléhajícím rostlinolékařským
právním předpisům EU jsou pravidelně aktualizovány.
Obecné informace
o rostlinolékařských právních předpisech EU týkajících se dovozu rostlin, rostlinných
produktů či jiných předmětů najdete na příslušných internetových stránkách Komise
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en). Obsah těchto stránek bude
v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

10

Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro
požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol
u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B
přílohy V směrnice
Rady
2000/29/ES
(Úř.
věst.
L
313,
12.10.2004,
s.
6).

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a
přípravků
na
ochranu
rostlin
(Úř.
věst.
L
95,
7.4.2017,
s.
1).
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