L 103/22

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.4.2019

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/595
z 11. apríla 2019,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska z Únie
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospo
dárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (1), a najmä na jeho
článok 4,
keďže:
(1)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) 29. marca 2017 predložilo
oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú
uplatňovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak
nestane, dva roky po uvedenom oznámení, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom
jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty. Spojené kráľovstvo sa následne stane treťou krajinou.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1635/2006 (2) sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že príslušné orgány
tretích krajín postihnutých haváriou v Černobyle vydajú vývozné certifikáty potvrdzujúce, že výrobky, ktoré
sprevádzajú, spĺňajú maximálne povolené hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 733/2008. Konkrétne tretie
krajiny sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006.

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/370 (3) sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006 s cieľom uviesť Spojené
kráľovstvo v prílohe II k tomu nariadeniu. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/370 sa má začať uplatňovať od
dátumu nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom
kráľovstve podľa článku 0 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, s výnimkou prípadu, keď dohoda o vystúpení
nadobudne účinnosť do uvedeného dátumu, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej
v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(4)

Na žiadosť Spojeného kráľovstva sa Európska rada 22. marca 2019 rozhodla predĺžiť obdobie uvedené
v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V dôsledku toho už nemôžu byť splnené podmienky uplatňovania
vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/370 uvedené v článku 2 toho nariadenia.

(5)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a mali by sa
stanoviť podmienky uplatňovania tejto zmeny.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(7)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006 sa dopĺňa táto položka:
„Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“.
(1) Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1635/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS)
č. 737/90 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej
elektrárni v Černobyle (Ú. v. ES L 306, 7.11.2006, s. 3).
3
( ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/370 zo 7. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Únie (Ú. v. EÚ L 68, 8.3.2019, s. 1).
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené
kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

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

