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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/595 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2019
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τους όρους
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (1), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής «Ηνωμένο
Βασίλειο») γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα».

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες
αρχές των τρίτων χωρών που επλήγησαν από το ατύχημα του Τσερνομπίλ εκδίδουν πιστοποιητικά εξαγωγής που
βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα που συνοδεύουν τηρούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 733/2008. Οι συγκεκριμένες τρίτες χώρες παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/370 της Επιτροπής (3) τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1635/2006
προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να συμπεριληφθεί στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού. Ο εκτελεστικός
κανονισμός (ΕΕ) 2019/370 πρόκειται να εφαρμοστεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύσουν
να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης ή εάν έχει
παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 22 Μαρτίου 2019, να
παρατείνει την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά
συνέπεια, δεν πληρούνται πλέον οι όροι εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/370, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και θα
πρέπει να καθοριστούν οι όροι εφαρμογής της εν λόγω τροποποίησης.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:
«Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας».
(1) ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον
πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (ΕΕ L 306 της 7.11.2006, σ. 3)..
3
( ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/370 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (ΕΕ L 68 της 8.3.2019, σ. 1).
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο
και εντός αυτού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2019.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

