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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/586
z 11. apríla 2019,
ktorým sa mení časť 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zahrnutie
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území
Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých sa povoľuje
dovoz zásielok hydiny a výrobkov z hydiny do Únie
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa
riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na
trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 a 4,
so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje
obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej
článok 23 ods. 1,
keďže:
(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným
kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (3), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy
o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do
29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do
12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla
2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 798/2008 (4) sa stanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek,
z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny („komodity“), ako
aj podmienky veterinárneho osvedčovania. Stanovuje sa v ňom, že komodity sa majú do Únie dovážať a cez jej
územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1
prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina
a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené
v nariadení (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o dovoz zásielok daných komodít, a to tak, že budú dodržiavať súlad s
právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s
cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamu
tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek stanoveného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008,
z ktorých je povolený dovoz zásielok daných komodít do Únie.

(5)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

(1) Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.
(3) Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota
podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).
(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek,
z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho
osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení v súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 13. apríla 2019.
Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj
v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. apríla 2019
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení takto:
a) Za položku týkajúcu sa Číny sa vkladajú tieto riadky:

SK

Kód ISO a názov tretej
krajiny alebo územia

Kód tretej
krajiny,
územia,
oblasti alebo
jednotky

Opis tretej krajiny,
územia, oblasti
alebo jednotky

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

1

2

3

4

5

GB-0

Celá krajina

Osobitné podmienky
Osobitné
podmienky

6

Dátum ukon
čenia

Dátum
začatia

Status
dohľadu nad
vtáčou
chrípkou

6A

6B

7

BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP, SRA, LT20,

A

EP, E, POU, RAT

GG-0

Celá krajina

Status
kontroly
salmonely

8

9

SPF

WGM

GG – Guernsey

Status očko
vania proti
vtáčej chrípke
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„GB – Spojené
kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného
Írska

Veterinárne osvedčenie

SPF

BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP, SRA, LT20,

A“

WGM
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EP, E, POU, RAT

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Opis tretej krajiny,
územia, oblasti
alebo jednotky

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

1

2

3

4

5

„JE – Jersey

JE-0

Celá krajina

Osobitné
podmienky

6

Dátum ukon
čenia

Dátum
začatia

Status
dohľadu nad
vtáčou
chrípkou

6A

6B

7

Status očko
vania proti
vtáčej chrípke

Status
kontroly
salmonely

8

9

SK

Kód ISO a názov tretej
krajiny alebo územia

Kód tretej
krajiny,
územia,
oblasti alebo
jednotky
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b) Za položku týkajúcu sa Islandu sa vkladá tento riadok:

SPF
BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP, SRA, LT20,

A“

WGM
EP, E, POU, RAT
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