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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/595
2019 m. balandžio 11 d.
kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 737/90 taikymo taisykles
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių
kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (1), ypač į jo 4 straipsnį,
kadangi:
(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė)
pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų
Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos
galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams
po to pranešimo gavimo. Tada Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1635/2006 (2) reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog nuo Černobylio
avarijos nukentėjusių trečiųjų šalių kompetentingos institucijos išduotų eksporto sertifikatus, kuriais patvirtinama,
kad produktai, prie kurių tie sertifikatai pridedami, neviršija Reglamente (EB) Nr. 733/2008 nustatytų didžiausių
leistinų lygių. Konkrečios trečiosios šalys išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priede;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006 buvo iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/370 (3) siekiant į jo
II priedą įrašyti Jungtinę Karalystę. Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/370 turi būti taikomas nuo dienos,
einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei ir jos
teritorijoje nustoja galioti Sutartys, nebent iki tos dienos įsigaliotų Susitarimas dėl išstojimo arba būtų pratęstas
Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų terminas;

(4)

Jungtinės Karalystės prašymu Europos Vadovų Taryba 2019 m. kovo 22 d. nusprendė pratęsti Europos Sąjungos
sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/370 2 straipsnyje
nustatytos to reglamento taikymo sąlygos nebegali būti tenkinamos;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir turėtų būti nustatytos
to pakeitimo taikymo sąlygos;

(6)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priedas papildomas šiuo įrašu:
„Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“.
(1) OL L 201, 2008 7 30, p. 1.
(2) 2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 dėl
reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, taikymo taisykles
(OL L 306, 2006 11 7, p. 3).
3
( ) 2019 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/370, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 737/90 taikymo taisykles (OL L 68, 2019 3 8, p. 1).
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2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja galioti Sąjungos teisė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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