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Briselē, 2018. gada 23. janvārī
PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR SAVIENĪBAS AUGU
ŠĶIRŅU AIZSARDZĪBU

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, visiem
selekcionāriem, kas par tādiem uzskatāmi atbilstīgi 11. panta 1. punktam Regulā (EK)
Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (turpmāk “pamatregula”), tiek
atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs
kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi par augu šķirņu aizsardzību Apvienotajai Karalistei vairs nebūs
saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas.



Visas saskaņā ar pamatregulu piešķirtās tiesības uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību
joprojām būs spēkā Savienības teritorijā neatkarīgi no selekcionāra izcelsmes vietas
vai pārbaudes biroju atrašanās vietas.
Apvienotajā Karalistē esošie pārbaudes biroji vairs nevarēs piedalīties tehniskajā
verifikācijā, kas domāta šķirņu aizsardzības saglabāšanas vajadzībām un kas
paredzēta pamatregulas 64. un 65. pantā. No 2019. gada 30. marta tehniskās
verifikācijas organizēs Kopienas Augu šķirņu birojs pārbaudes birojā, kas atrodas
kādā ES-27 dalībvalstī.
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.



Saskaņā ar pamatregulas 82. pantu, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta vai mītnes vieta,
vai reģistrācijas vieta neatrodas ES teritorijā, tad, izskatot lietu Birojā, tās var būt
procesā iesaistītas puses tikai tad, ja ir nozīmējušas likumīgo pārstāvi, kura pastāvīgā
dzīvesvieta vai mītnes vieta, vai reģistrācijas vieta atrodas ES teritorijā. Visiem tiem
ieinteresētajiem selekcionāriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta
pašlaik ir Apvienotajā Karalistē, jāapsver iespēja laikus iecelt likumīgo pārstāvi, lai
izpildītu minētā panta noteikumus.

Kopienas Augu šķirņu birojam (CPVO) veicamie pasākumi
Apvienotajā Karalistē esoši pārbaudes biroji atbild par 864 botāniskajiem taksoniem. No
tiem 678 botāniskie taksoni ir tādi, par kuriem neatbild neviens cits pārbaudes birojs
Savienībā. CPVO ir saņēmis pieteikumus par 324 no šiem 678 botāniskajiem taksoniem.
Nolūkā nodrošināt pie šiem botāniskajiem taksoniem piederošo šķirņu tehnisko pārbaužu
nepārtrauktību, CPVO ir izveidojis procedūru (“jauno sugu procedūra”), ar ko tiks
nodrošināts, ka vēlākais no 2019. gada 30. marta Savienības pārbaudes birojiem tiks
uzticēti vismaz visi tie 324 botāniskie taksoni, par kuriem CPVO ir saņēmis pieteikumu
par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu. Minētā procedūra līdz šim noritējusi
sekmīgi, un sešiem pārbaudes birojiem Savienībā ir uzticētas 322 no minētajām sugām.
Tomēr, tā kā dažiem pārbaudes birojiem ir jāpielāgojas jaunajām tehniskajām prasībām,
dažu sugu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes varēs sākties tikai
2018. gada oktobrī vai 2019. gada janvārī.
Visa informācija par sugām un par pārbaudes birojiem, kam tās uzticētas, atrodama
CPVO tīmekļa vietnē4.
Lai pēc iespējas izvairītos no pārejas izraisītiem sarežģījumiem, šķirņu tehniskās
pārbaudes (pamatregulas 55. panta 1. punkts) CPVO vairs neuzticēs pārbaudes birojiem
Apvienotajā Karalistē, ja paredzams, ka tās varētu ievilkties pēc 2019. gada 29. marta.
Vispārīga informācija par īpašumtiesībām uz augu šķirņu aizsardzību atrodama augiem
veltītajā Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē 5.
Šīs lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.

Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
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http://cpvo.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en
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Kopienas Augu šķirņu birojs

