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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS VOOR
PLANTGEZONDHEID

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
productie van en de handel in planten, plantaardige producten en andere materialen die
onder de fytosanitaire wetgeving van de EU vallen ("andere materialen"), wijzen op de
juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het Verenigd
Koninkrijk een derde land wordt.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord, zal
vanaf de terugtrekkingsdatum de fytosanitaire wetgeving van de EU op het gebied van de
handel in planten, plantaardige producten en andere materialen binnen de Unie niet meer
van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk4. De hieronder weergegeven juridische
gevolgen vloeien voort uit de fytosanitaire wetgeving van de EU met betrekking tot
planten, plantaardige producten of andere materialen die met ingang van de
1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en met
instemming met het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

Deze kennisgeving heeft geen betrekking op de EU-regels inzake teeltmateriaal (behandeld in de
Kennisgeving aan belanghebbenden over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels
voor het in de handel brengen van zaden en ander plantaardig teeltmateriaal van 23 januari 2018),
noch op de EU-regels inzake het kwekersrecht van de Unie (behandeld in de Kennisgeving aan
belanghebbenden over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van
het kwekersrecht van de Unie van 23 januari 2018).

terugtrekkingsdatum in de EU-27 in de handel worden gebracht5 en afkomstig zijn uit
een derde land (d.w.z. ingevoerd)6.

Deze kennisgeving is tevens relevant voor planten, plantaardige producten of andere
materialen afkomstig van de Kanaaleilanden en het eiland Man7.
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Volgens artikel 4 van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad8 mogen bepaalde in
bijlage III, delen A en B, bij Richtlijn 2000/29/EG genoemde planten, plantaardige
producten en andere materialen niet in de Unie worden binnengebracht.
Volgens artikel 5 van Richtlijn 2000/29/EG mogen de in bijlage IV, deel A, bij
Richtlijn 2000/29/EG genoemde planten, plantaardige producten en andere
materialen slechts in de Unie worden binnengebracht indien zij voldoen aan de
bijzondere eisen die in dat deel worden vermeld.
Met ingang van de terugtrekkingsdatum valt het binnenbrengen van planten,
plantaardige producten en andere materialen uit het Verenigd Koninkrijk in de
EU-27 onder die richtlijn. Dit is met name relevant voor het binnenbrengen van
houten verpakkingsmateriaal in de EU: dergelijk houten verpakkingsmateriaal,
ongeacht of het daadwerkelijk wordt gebruikt voor het vervoer van allerhande
voorwerpen, moet voldoen aan de behandeling en het merkteken als vermeld in de
internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 15 ("ISPM 15")9.
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Voor goederen, waaronder planten, plantaardige producten en andere materialen, die vóór de
terugtrekkingsdatum in de EU in de handel worden gebracht, probeert de EU met het Verenigd
Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord. De essentiële beginselen van het
standpunt van de EU over goederen, waaronder planten, die vóór de terugtrekkingsdatum op grond van
het
Unierecht
in
de
handel
worden
gebracht
vindt
u
op
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en._nl De essentiële beginselen van het standpunt van de EU over goederen bouwen
voort op één enkele definitie van "in de handel brengen" ("voor het eerst op de markt aanbieden").
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Deze kennisgeving heeft geen betrekking op de EU-regels voor kleine hoeveelheden planten en
plantaardige producten die reizigers bij zich hebben.
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Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad van 12 maart 1973 betreffende de communautaire regeling
voor de Kanaaleilanden en het eiland Man inzake het handelsverkeer in landbouwproducten (PB L 68
van 15.3.1973, blz. 1).
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Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1). Deze richtlijn zal op 14 december
2019 worden vervangen door Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad
van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (PB
L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
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Bijlage IV, deel A, rubriek I, bij Richtlijn 2000/29/EG.
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Volgens artikel 13 van Richtlijn 2000/29/EG moeten de in bijlage V, deel B, bij die
richtlijn genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen die in de
EU worden binnengebracht, vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat. Volgens
artikel 13 bis moet elk van die goederen worden onderworpen aan een grondige
controle van de documenten, controle van de identiteit en fytosanitaire controle. In
artikel 13 bis is ook bepaald dat voor bepaalde categorieën planten de controles van
de identiteit en de fytosanitaire controles met een geringere frequentie kunnen
worden uitgevoerd, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de
Commissie10.
Vanaf 14 december 2019 zullen die producten worden onderworpen aan de
invoercontroles van de artikelen 44 tot en met 64 van Verordening (EU) 2017/625
betreffende officiële controles11, die de desbetreffende bepalingen van Richtlijn
2000/29/EG zullen vervangen.
Bedrijven en burgers worden erop gewezen dat de specifieke voorwaarden voor het
verkeer en de invoer van planten, plantaardige producten en andere materialen die zijn
onderworpen aan de fytosanitaire bepalingen van het Unierecht, regelmatig worden
bijgewerkt.
Op
de
website
van
de
Commissie
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)
vindt
u
algemene
informatie over de Europese fytosanitaire regeling voor ingevoerde planten, plantaardige
producten of andere materialen. Die webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.
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Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de
gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van
de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG
van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PB L 313 van
12.10.2004, blz. 6).
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Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende
officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de
levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (PB L 95 van 7.4.2017,
blz. 1).
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