EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

V Bruseli 23. januára 2018
OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI UVÁDZANIA
OSIVA A INÉHO RASTLINNÉHO ROZMNOŽOVACIEHO MATERIÁLU NA TRH

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
všetkým šľachtiteľom a dodávateľom osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho
materiálu v pôsobnosti smerníc 66/401/EHS (kŕmne plodiny), 66/402/EHS (obilniny),
68/193/EHS (vinič), 98/56/ES (okrasné rastliny), 1999/105/ES (množiteľský materiál
lesných kultúr), 2002/53/ES (spoločný katalóg poľnohospodárskych odrôd), 2002/54/ES
(repa kŕmna), 2002/55/ES (rastlinné semená), 2002/56/ES (semená zemiakov),
2002/57/ES (olejniny a priadne rastliny), 2008/72/ES (množiteľský zeleninový materiál)
a 2008/90/ES (množiteľský materiál ovocných drevín) 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, sa na Spojené kráľovstvo od dátumu vystúpenia už nebudú
vzťahovať právne predpisy EÚ v oblasti uvádzania rastlinného rozmnožovacieho
materiálu na trh. To má v oblasti začleňovania do spoločných katalógov a uvádzania na
trh najmä tieto dôsledky:
Zápis do spoločných katalógov alebo národného registra (katalóg, register alebo
zoznam)
Všetkým šľachtiteľom a dodávateľom, ktorých sa týka uvádzanie vyššie uvedeného osiva
a množiteľského materiálu na trh, sa pripomínajú niektoré právne dôsledky, ktoré treba
zvážiť z hľadiska týchto možných opatrení:
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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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.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

 Aby bolo možné uvádzať určité osivo na trh v rámci Únie, musia byť príslušné
poľnohospodárske a zeleninové odrody uvedené v národnom registri niektorého z
členských štátov EÚ-27.
 Vo vyššie uvedených právnych predpisoch sa stanovuje, že odrody osiva kŕmnych
plodín, osiva obilnín, osiva repy, osiva zelenín, množiteľského zeleninového
materiálu, sadiva zemiakov a osiva olejnín a priadnych rastlín (poľnohospodárske a
rastlinné druhy) sa môžu uvádzať na trh v celej Únii len vtedy, ak ich preskúma a
prijme aspoň jeden členský štát EÚ a zapíšu sa do spoločných katalógov podľa
smernice 2002/53/ES alebo smernice 2002/55/ES. Odrody, ktoré do spoločných
katalógov zapísalo len Spojené kráľovstvo, musí povoliť iný členský štát, aby mohli
zotrvať v spoločných katalógoch a naďalej byť uvádzané na trh v EÚ aj po dátume
vystúpenia. Zainteresované strany by preto mali predložiť príslušné žiadosti
zodpovednému úradnému orgánu členského štátu EÚ-27 v dostatočnom predstihu
pred týmto dátumom, aby sa tieto odrody mohli včas zapísať do príslušných
spoločných katalógov alebo na zoznam vedený dodávateľom.
 Podľa smernice 68/193/EHS o materiáli na rozmnožovanie viniča, smernice
1999/105/ES o množiteľskom materiáli lesných kultúr a smernice 2008/90/ES o
množiteľskom materiáli ovocných drevín sa môžu odrody alebo základný materiál
lesných kultúr uvádzať na trh v Únii len vtedy, ak sú zapísané do národného registra v
jednom členskom štáte alebo – v prípade smernice 1998/56/ES o množiteľskom
materiáli okrasných rastlín – aspoň do zoznamu vedeného dodávateľom v niektorom
členskom štáte EÚ-27. Odrody alebo základný materiál lesných rastlín, ktoré sú
zapísané do registra iba v Spojenom kráľovstve, musí prijať iný členský štát alebo
dodávateľ v inom členskom štáte, aby naďalej bolo možné uvádzanie týchto odrôd
alebo materiálu na trh EÚ aj po dátume vystúpenia. Zainteresované strany by preto
mali predložiť príslušné žiadosti zodpovednému orgánu alebo dodávateľovi členského
štátu EÚ-27 v dostatočnom predstihu pred týmto dátumom, aby sa tieto odrody alebo
materiál mohli včas zapísať do príslušného národného registra alebo zoznamu
vedeného dodávateľom.
 Na území Spojeného kráľovstva sa v súčasnosti testuje niekoľko odrôd, ktoré sa majú
zapísať do spoločného katalógu podľa smerníc 2002/53/ES alebo 2002/55/ES (na
žiadosť buď šľachtiteľov, alebo kontrolných úradov členských štátov EÚ-27 na
základe dohôd o dvojstrannom testovaní). Šľachtitelia by si mali byť vedomí toho, že
ak sa po dátume vystúpenia má určitá odroda zapísať do spoločných katalógov alebo
národného registra, musí sa tak uskutočniť na základe výsledkov pochádzajúcich z
testovania realizovaného v členskom štáte EÚ-27. Šľachtitelia by tiež mali mať na
pamäti, že okrem testovania zameraného na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, pri
ktorom všetky členské štáty uplatňujú rovnaké požiadavky, bude v prípade niektorých
odrôd potrebné aj dodatočné testovanie zamerané na hodnotu pre pestovanie a/alebo
využitie, pri ktorom sa požiadavky niektorých členských štátov môžu líšiť od
požiadaviek Spojeného kráľovstva.
Uvádzanie osiva a množiteľského materiálu na trh
Podľa vyššie uvedených právnych predpisov podlieha dovoz osiva a množiteľského
materiálu z tretích krajín príslušným ustanoveniam každej zo smerníc, pokiaľ ide o
uznávanie rovnocenných požiadaviek tretích krajín.
Napokon by si zainteresované strany mali byť vedomé, že príprava na vystúpenie
Spojeného kráľovstva nie je len záležitosťou európskych a vnútroštátnych správnych
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orgánov, ale aj súkromných subjektov. Od šľachtiteľov sa preto môže vyžadovať, aby
monitorovali vývoj, prispôsobovali postupy a zohľadnili vyššie opísané zmeny.
Všeobecné informácie o tejto problematike možno nájsť na webovej stránke Generálneho
riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín týkajúcej sa rastlinného
rozmnožovacieho materiálu4. Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a
doplnené o ďalšie informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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