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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU O TRGOVINI Z ZAŠČITENIMI
PROSTOŽIVEČIMI ŽIVALSKIMI IN RASTLINSKIMI VRSTAMI

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 datum2. 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 zadevne deležnike opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba
upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država4.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, od datuma izstopa Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o
varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi5
za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala.
To ima zlasti naslednje posledice6:

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno sklene, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

EU se na podlagi stališča, ki ga zavzema v zvezi s carinskimi zadevami, nujnimi za urejen izstop
Združenega kraljestva iz Unije, zavezuje, da bo v dogovoru z Združenim kraljestvom v sporazumu o
izstopu sprejela rešitve glede pretoka blaga z začetkom pred datumom izstopa in zaključkom na datum
izstopa ali po njem (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_sl).

5

UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

6

V zvezi z obveščanjem o uvozu glej tudi „Obvestilo deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in
pravila
EU
na
področju
uvoznih/izvoznih
dovoljenj
za
nekatero
blago“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl).

V skladu s členom 4 Uredbe št. 338/97 je treba za vnos osebkov vrst, vključenih v
prilogah A in B k navedeni uredbi („zaščitene vrste“), v EU na carinskem uradu vstopa
predhodno predložiti uvozno dovoljenje, ki ga izda upravni organ namembne države
članice. Člen 4 Uredbe Sveta št. 338/97 določa tudi pogoje v zvezi z izdajo tega
uvoznega dovoljenja.
V skladu s členom 5 Uredbe št. 338/97 je treba za izvoz ali ponovni izvoz osebkov
zaščitenih vrst iz EU v tretjo državo na carinskem uradu, kjer se opravijo izvozne
formalnosti, predhodno predložiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki
ga izda upravni organ države članice EU, kjer se nahajajo osebki. Člen 5 Uredbe Sveta
št. 338/97 določa tudi pogoje v zvezi z izdajo teh izvoznih dovoljenj ali potrdil o
ponovnem izvozu.
Od datuma izstopa se bosta člena 4 in 5 Uredbe št. 338/97 uporabljala za vnos in
(ponovni) izvoz osebkov zaščitenih vrst med Združenim kraljestvom in EU-27. Za
čezmejni pretok zaščitenih vrst za nekomercialne namene veljajo v skladu s členom 7(3)
in (4) Uredbe št. 338/97 posebne izjeme od teh pravil, zlasti za osebne in gospodinjske
predmete ter znanstvene ustanove.

Splošne informacije o teh vprašanjih so objavljene na spletišču Komisije o regulativnem
okviru EU za trgovino s prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm) . Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.
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