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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES AUGALŲ SVEIKATOS TAISYKLĖS

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
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė.2 Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
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, ekonominės veiklos vykdytojams, užsiimantiems augalų, augalinių produktų ir
kitų objektų, įtrauktų į ES augalų sveikatos teisės aktus (toliau – kiti objektai), gamyba ir
prekyba, 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 nebetaikomi
ES augalų sveikatos teisės aktai, susiję su Sąjungos vidaus prekyba augalais, augaliniais
produktais ir kitais objektais4. Toliau nurodytos teisinės pasekmės kyla iš ES augalų
sveikatos teisės aktų, susijusių su augalais, augaliniais produktais ar kitais objektais iš
trečiosios šalies, pateiktais ES 27 rinkai5 (t. y. importuotais) nuo išstojimo dienos6.
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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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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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Šis pranešimas nesusijęs nei su ES augalų dauginamosios medžiagos taisyklėmis (apie tai kalbama
2018 m. sausio 23 d. pranešime suinteresuotosioms šalims „Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES
prekybos sėkla ir kita augalų dauginamąja medžiaga taisyklės“), nei su augalų veislių teisinės
apsaugos taisyklėmis (apie tai kalbama 2018 m. sausio 23 d. pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES augalų veislių teisinės apsaugos taisyklės“).
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Susitarime dėl išstojimo ES siekia susitarti su Jungtine Karalyste dėl sprendimų, susijusių su ES rinkai
iki išstojimo dienos pateiktomis prekėmis, įskaitant augalus, augalinius produktus ir kitus objektus.
Pagrindinius ES pozicijos dėl prekių, įskaitant augalus, rinkai pateiktų pagal Sąjungos teisę iki
išstojimo dienos, principus galima rasti adresu https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en.
Atkreipkite
dėmesį,
kad
pagrindiniai ES pozicijos dėl prekių principai grindžiami viena „pateikimo rinkai“ („pateikimas rinkai
pirmą kartą“) apibrėžtimi.

Šis pranešimas taip pat susijęs su augalais, augaliniais produktais ar kitais objektais,
įvežamais iš Normandijos salų ir Meno salos7.
1.

AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ AR KITŲ OBJEKTŲ ĮVEŽIMAS Į ES
Pagal Tarybos direktyvos 2000/29/EB 4 straipsnį8 draudžiama į Sąjungą įvežti tam
tikrus Direktyvos 2000/29/EB III priedo A ir B dalyse išvardytus augalus,
augalinius produktus ir kitus objektus.
Pagal Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnį tam tikri augalai, augaliniai produktai ir
kiti objektai, išvardyti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalyje, gali būti įvežami
į Sąjungą tik tuo atveju, jei jie atitinka toje dalyje nustatytus specialius reikalavimus.
Nuo išstojimo dienos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimui iš
Jungtinės Karalystės į ES 27 valstybes nares bus taikoma ši direktyva. Tai ypač
svarbu įvežant į ES medinę pakavimo medžiagą: tokia medinė pakuotė, nesvarbu, ar
ji tuo metu naudojama visų rūšių objektams gabenti, turi būti tinkamai apdorota ir
paženklinta, kaip nurodyta FAO Tarptautiniame fitosanitarijos priemonių standarte
Nr. 159.

2.

OFICIALI AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ AR KITŲ OBJEKTŲ IMPORTO KONTROLĖ
Pagal Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnį kartu su augalais, augaliniais produktais
ar kitais tos direktyvos V priedo B dalyje išvardytais objektais, įvežamais į ES,
pateikiamas fitosanitarinis sertifikatas. Pagal 13a straipsnį turi būti atliktas
kruopštus kiekvienos iš šių prekių dokumentų, tapatumo ir fizinis patikrinimas. 13a
straipsnyje taip pat nustatyta, kad kai kurioms augalų kategorijoms tapatumo ir
fiziniai patikrinimai gali būti taikomi rečiau, kaip nustatyta Komisijos reglamente
(EB) Nr. 1756/200410.
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Šis pranešimas nesusijęs su ES taisyklėmis dėl kartu su keleiviais vežamų nedidelių kiekių augalų ir
augalinių produktų.
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1973 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 706/73 dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai
žemės ūkio produktais ir taikomos Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai (OL L 68, 1973 3 15,
p. 1).
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2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir
augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169,
2000 7 10, p. 1). 2019 m. gruodžio 14 d. šią direktyvą pakeis 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų (OL L 317,
2016 11 23, p. 4).
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Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnis.
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2004 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1756/2004, nustatantis tam tikrų augalų,
augalinių produktų ir kitų objektų, išvardytų Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje,
retesnio augalų sveikatos tikrinimo tipui ir lygiui taikomus kriterijus ir išsamias sąlygas, susijusias su
reikalingais įrodymais, OL L 313, 2004 10 12, p. 6.
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Po 2019 m. gruodžio 14 d. šiems produktams bus taikoma Reglamento (ES)
Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės11, kuriuo bus pakeistos atitinkamos Direktyvos
2000/29/EB taisyklės, 44–64 straipsniuose nurodyta importo kontrolė.
Privatiems subjektams patariama reguliariai atnaujinti konkrečias sąlygas, susijusias su
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems taikomos Sąjungos augalų sveikatos
teisės nuostatos, judėjimu ir importu. Atitinkamoje Komisijos svetainėje
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)
pateikiama
bendroji
informacija apie ES augalų sveikatos teisės aktus dėl importuojamų augalų, augalinių
produktų ar kitų objektų. Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti pateikiant daugiau
informacijos.
Europos Komisija
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2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės
ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei
gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą,
OL L 095, 2017 4 7, p. 1.
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