EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

V Bruseli 21. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ O ZDRAVÍ RASTLÍN

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, 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 potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa
prevádzkovateľom podieľajúcim sa na produkcii rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ v oblasti zdravia rastlín (ďalej len
„iné predmety“), ako aj na obchode s nimi, pripomínajú právne následky, ktoré treba
zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej
dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa právne predpisy EÚ v oblasti obchodu s
rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi už na Spojené kráľovstvo nebudú
vzťahovať4. Nižšie uvedené právne dôsledky vyplývajú z právnych predpisov EÚ v
oblasti zdravia rastlín, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvádzané
na trh EÚ-275 od dátumu vystúpenia a pochádzajúce z tretej krajiny (t. j. dovážané)6.

1

So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.

2

V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.

3

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

Toto oznámenie sa nezaoberá právnymi predpismi EÚ v oblasti rastlinného rozmnožovacieho
materiálu (ktorými sa zaoberá Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného
kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti uvádzania osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho
materiálu na trh z 23. januára 2018), ani práv k odrodám rastlín (ktorými sa zaoberá Oznámenie
zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti práv k
odrodám rastlín v Únii z 23. januára 2018).

5

V prípade tovaru vrátane rastlín, rastlinných predmetov a iných objektov, ktorý bol uvedený na trh EÚ
pred dátumom vystúpenia, sa EÚ snaží so Spojeným kráľovstvom dohodnúť na riešeniachv dohode o
vystúpení. Základné zásady, o ktoré sa opiera pozícia EÚ v súvislosti s tovarom (vrátane rastlín)
uvedeným na trh podľa právnych predpisov Únie pred dátumom vystúpenia, možno nájsť na tejto

Toto oznámenie sa týka aj rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré
pochádzajú z Normanských ostrovov a Ostrova Man7.
1.

DOVOZ RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO EÚ
Podľa článku 4 smernice Rady 2000/29/ES8 sa zakazuje zavádzanie určitých rastlín,
rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v častiach A a B prílohy III k
smernici 2000/29/ES do Únie.
Podľa článku 5 smernice 2000/29/ES sa určité rastliny, rastlinné produkty a iné
predmety uvedené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES môžu zaviesť do
Únie, iba ak spĺňajú osobitné požiadavky stanovené v časti A uvedenej prílohy.
Od dátumu vystúpenia sa na zavádzanie rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov zo Spojeného kráľovstva do EÚ-27 bude vzťahovať uvedená smernica.
Týka sa to najmä zavádzania obalového materiálu z dreva do EÚ: takéto drevené
obaly bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov rôzneho
druhu, musia byť ošetrené a označené v súlade s Medzinárodnou normou pre
rastlinolekárske opatrenia FAO č. 15 („ISPM 15“)9.

2.

ÚRADNÉ

KONTROLY DOVÁŽANÝCH RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO
INÝCH PREDMETOV

Podľa článku 13 smernice 2000/29/ES sa k rastlinám, rastlinným produktom alebo
iným predmetom uvedeným v časti B prílohy V k uvedenej smernici, ktoré sa
zavádzajú do EÚ, priloží rastlinolekárske osvedčenie. Podľa článku 13a každá z
týchto komodít sa podrobí dôkladnej kontrole dokladov a totožnosti a fyzickej
kontrole. V článku 13a sa takisto stanovuje, že v prípade určitých kategórií rastlín

adrese:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-underunion-law-withdrawal-date_sk. Vezmite, prosím, na vedomie, že základné zásady, o ktoré sa opiera
pozícia EÚ v oblasti tovaru, vychádzajú z jediného vymedzenia pojmu „uvedenie na trh“ („prvé
sprístupnenie na trhu“).
6

Toto oznámenie sa nezaoberá pravidlami EÚ pre malé množstvá rastlín a rastlinných výrobkov
prevážaných cestujúcimi.

7

Nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973, týkajúce sa opatrení Spoločenstva uplatniteľných
na Normanské ostrovy a Ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 68,
15.3.1973, s. 1).

8

Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov
škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci
Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1). Táto smernica bude 14. decembra 2019 nahradená
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných
opatreniach proti škodcom rastlín (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

9

Časť A oddiel I prílohy IV k smernici 2000/29/ES.
2

možno uplatňovať zníženú frekvenciu kontrol totožnosti a fyzických kontrol, ako je
stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1756/200410.
Od 14. decembra 2019 sa na tieto výrobky budú vzťahovať kontroly dovozu
uvedené v článkoch 44 až 64 nariadenia (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách11,
ktorými sa nahradia príslušné ustanovenia smernice 2000/29/ES.
Upozorňujeme súkromné subjekty, že osobitné podmienky týkajúce sa prepravy a
dovozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú
ustanovenia právnych predpisov Únie v oblasti zdravia rastlín, sa pravidelne aktualizujú.
Všeobecné informácie o právnych predpisoch EÚ v oblasti zdravia rastlín, pokiaľ ide o
dovážané rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, sú dostupné na príslušnom
webovom sídle Komisie (https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en).
Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

10

Nariadenie Komisie (ES) č. 1756/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú podrobné podmienky
získania požadovaného dôkazu a kritériá typu a úrovne zníženia počtu fytosanitárnych kontrol určitých
rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady
2000/29/ES (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 6).

11

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách
a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového
a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie
rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 095 7.4.2017, s. 1).
3

