EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

Bruselj, 23. januar 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba nosilce dejavnosti, ki so vključeni v dejavnosti, ki spadajo na področje
uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in
Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov (MVO), vključno z
vložniki zahtevkov za izdajo dovoljenja za aktivno snov ali fitofarmacevtsko sredstvo,
opozoriti na nekatere pravne posledice, ki izhajajo iz trenutno veljavnih pravil prava
Unije, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa predpisi EU na področju fitofarmacevtskih sredstev in
pesticidov ne bodo več uporabljali .za Združeno kraljestvo. Nosilci dejavnosti bi morali
zlasti upoštevati, da v skladu s pravom Unije tretje države ne morejo delovati kot države
članice poročevalke, območne države članice poročevalke ali ocenjujoče države članice
za MVO4.
Pri predložitvah novih vlog bi morali nosilci dejavnosti upoštevati pričakovane roke za
različne regulativne postopke, v katerih bi Združeno kraljestvo delovalo na primer kot
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država članica poročevalka, območna država članica poročevalka ali ocenjujoča država
članica za MVO. Ob upoštevanju navedene negotovosti in regulativnega okvira bi nosilci
dejavnosti morali razmisliti o sprejetju ustreznih ukrepov. Če na primer obstaja tveganje,
da ti postopki ne bodo zaključeni do datuma, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz
Unije, lahko vložniki za izvedbo ocene izberejo drugo državo članico.
Pri postopkih v teku, v katerih Združeno kraljestvo trenutno opravlja ocenjevanje,
morajo nosilci dejavnosti skrbno spremljati njihov napredek. Če obstajajo jasni znaki, da
postopek ne bo zaključen do datuma izstopa, ob upoštevanju negotovosti in regulativnega
okvira, morajo nosilci dejavnosti razmisliti o sprejetju potrebnih ukrepov. Lahko je na
primer potrebna sprememba države članice poročevalke ali ocenjujoče države članice.
Službe Komisije sodelujejo z državami članicami in državami EGP, da se vzpostavijo
usklajeni nadaljnji ukrepi za pravočasno sporočanje, doseganje dogovora in tehnični
prenos dokumentacije v primeru, da bo potrebna sprememba. To bo zlasti pomembno za
program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, za katerega je bilo Združeno kraljestvo
s predpisom (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 686/2012) določeno kot država članica
poročevalka in država članica soporočevalka.
Na
spletišču
Komisije
o
odobritvi
aktivnih
snovi
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en) so na voljo
splošne informacije o odobritvi aktivnih snovi ter številna vprašanja in odgovori v zvezi z
Uredbo (ES) št. 1107/2009 in Uredbo (ES) št. 396/2005. Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami ter ustreznimi vprašanji in odgovori.
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