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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU ŽLAHTNITELJSKIH
PRAVIC V UNIJI
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 vse žlahtnitelje v smislu člena 11(1) Uredbe (ES) št. 2100/94 o
žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) opozoriti
na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja
država.
Ob upoštevanju vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju žlahtniteljskih pravic. To ima zlasti naslednje posledice:



vse žlahtniteljske pravice v Skupnosti, dodeljene v skladu z osnovno uredbo, bodo
ostale v veljavi na ozemlju Unije, ne glede na izvor žlahtnitelja ali lokacijo uradov za
preskušanje sort,
uradi za preskušanje sort v Združenem kraljestvu ne bodo več imeli možnosti
sodelovanja pri tehničnem preverjanju vzdrževanja zavarovanih sort v skladu s
členoma 64 in 65 osnovne uredbe. Tehnično preverjanje po 30. marcu 2019 bo Urad
Skupnosti za rastlinske sorte organiziral v enem od uradov za preskušanje sort iz EU27,
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v skladu s členom 82 osnovne uredbe lahko osebe, ki nimajo stalnega prebivališča,
sedeža ali podjetja na ozemlju EU, sodelujejo kot stranka v postopkih pred uradom
samo, če določijo zastopnika v postopku, ki ima stalno prebivališče, sedež ali podjetje
na ozemlju EU. Vsi zainteresirani žlahtnitelji, ki imajo trenutno stalno prebivališče v
Združenem kraljestvu ali imajo sedež samo v Združenem kraljestvu, bi morali
razmisliti o tem, da bi bilo treba pravočasno imenovati zastopnika v postopku v
skladu z določbami navedenega člena.

Ukrepi, ki jih sprejme Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)
Uradi za preskušanje sort v Združenem kraljestvu so pooblaščeni za 864 botaničnih
taksonov. Med njimi je 678 botaničnih taksonov, za katere ni pooblaščen noben drug
urad za preskušanje sort v Uniji. Urad Skupnosti za rastlinske sorte je prejel prijave v
zvezi s 324 izmed prej navedenih 678 botaničnih taksonov. Da se zagotovi
neprekinjenost preskušanja sort, ki spadajo med navedene botanične taksone, je Urad
Skupnosti za rastlinske sorte organiziral postopek („postopek nove vrste“), da bi
najpozneje od 30. marca 2019 zagotovil, da bodo uradi za preskušanje sort v Uniji
pooblaščeni vsaj za vseh 324 botaničnih taksonov, za katere je Urad Skupnosti za
rastlinske sorte dejansko prejel prijavo za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti. Postopek je
zadovoljivo napredoval in šest uradov za preskušanje sort v Uniji je bilo pooblaščenih za
322 od zgoraj navedenih vrst. Vendar se bodo ob upoštevanju dejstva, da se morajo
nekateri uradi za preskušanje sort še prilagoditi novim tehničnim pričakovanjem,
preverjanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti za nekatere vrste lahko
začela šele oktobra 2018 ali januarja 2019.
Vse informacije o pooblaščenih uradih za preskušanje sort in vrstah so na voljo na
spletišču Urada Skupnosti za rastlinske sorte4.
Da bi se čim bolj izognili prehodnim težavam, bo Urad Skupnosti za rastlinske sorte
prenehal dodeljevati preskušanje sort (člen 55(1) osnovne uredbe) uradom za preskušanje
sort v Združenem kraljestvu, kadar se pričakuje, da bo to preskušanje trajalo dlje kot do
29. marca 2019.
Splošne informacije o žlahtniteljskih pravicah so objavljene na spletišču Generalnega
direktorata za zdravje in varnost hrane pri Evropski komisiji na straneh o rastlinah5. Te
strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
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