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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR SĄJUNGOS AUGALŲ VEISLIŲ TEISINĖS
APSAUGOS SRITIES ES 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
diena) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. 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, visiems selekcininkams, kaip jie apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl
augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (toliau – pagrindinis reglamentas)
11 straipsnio 1 dalyje, 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 nebetaikomos
ES augalų veislių teisinės apsaugos srities taisyklės. Pagrindinės to pasekmės:





visa pagal pagrindinį reglamentą suteikta Bendrijos augalų veislių teisinė apsauga
tebegalios Sąjungos teritorijoje, nepriklausomai nuo selekcininko kilmės ar nuo
ekspertizės tarnybų buvimo vietos;
Jungtinės Karalystės ekspertizės tarnybos nebegalės dalyvauti atliekant saugomų
veislių palaikymo techninį patikrinimą pagal pagrindinio reglamento 64 ir 65
straipsnius. Techninius patikrinimus nuo 2019 m. kovo 30 d. Bendrijos augalų veislių
tarnyba (toliau – BAVT) rengs ES 27 esančioje ekspertizės tarnyboje;
pagal pagrindinio reglamento 82 straipsnį tie asmenys, kurie neturi nuolatinės
gyvenamosios vietos, buveinės ar padalinio ES teritorijoje, gali dalyvauti kaip BAVT
procesinių veiksmų šalis tik tuo atveju, jei yra paskyrę procesinį atstovą, turintį

1

Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.

2

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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nuolatinę gyvenamąją vietą, buveinę ar padalinį ES teritorijoje. Visi suinteresuoti
selekcininkai, kurie šiuo metu turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę tik
Jungtinėje Karalystėje, turėtų apsvarstyti poreikį laiku paskirti procesinį atstovą, kad
atitiktų to straipsnio nuostatas.
Veiksmai, kurių imsis Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)
Jungtinės Karalystės ekspertizės tarnyboms yra patikėti 864 botaniniai taksonai. 678 iš
šių botaninių taksonų nėra patikėti jokiai kitai Sąjungos ekspertizės tarnybai. BAVT yra
gavusi paraiškas dėl 324 iš tų 678 botaninių taksonų. Siekdama užtikrinti tiems
botaniniams taksonams priskiriamų veislių techninio tikrinimo tęstinumą, BAVT
organizuoja procedūrą (naujų rūšių procedūra), kad būtų vėliausiai nuo 2019 m. kovo
30 d. užtikrinta, jog Sąjungos ekspertizės tarnyboms bus patikėti bent visi tie 324
botaniniai taksonai, su kuriais susijusias paraiškas dėl augalų veislių teisinės apsaugos
suteikimo Bendrijoje jau gavo BAVT. Atliekant šią procedūrą jau padaryta nemaža
pažanga ir šešioms Sąjungos ekspertizės tarnyboms patikėtos 322 iš minėtų rūšių. Tačiau
atsižvelgiant į tai, kad kai kurioms ekspertizės tarnyboms reikia prisitaikyti prie naujų
techninės srities lūkesčių, kai kurių rūšių išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimus
bus galima pradėti tik 2018 m. spalio mėn. ar 2019 m. sausio mėn.
Visa informacija apie ekspertizės tarnybas, kurioms tai patikėta, ir atitinkamas rūšis
pateikta BAVT svetainėje4.
Siekiant, kiek įmanoma, išvengti pereinamojo laikotarpio sunkumų, BAVT nebeskirs
veislių techninio patikrinimo (pagal pagrindinio reglamento 55 straipsnio 1 dalį) atlikti
Jungtinės Karalystės ekspertizės tarnyboms tais atvejais, kai numatoma, kad tas
patikrinimas bus tęsiamas ir po 2019 m. kovo 29 d.
Augalams skirtoje Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato
svetainėje pateikiama bendroji informacija apie augalų veislių nuosavybės teises5.
Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti ir bus pateikta daugiau informacijos.
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