EUROPEISKA KOMMISSIONEN
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Bryssel den 13 mars 2020
REV1 – ersätter tillkännagivandet av den
21 mars 2018

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM
VÄXTSKYDD

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31
december 20203. Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i
Förenade kungariket4.
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden5 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i
utträdesavtalet (del B nedan), samt de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del C nedan).
Råd till berörda aktörer
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).

3

Övergångsperioden får, före den 1 juli 2020, förlängas med högst ett eller två år (artikel 132.1 i
utträdesavtalet). Förenade kungarikets regering har hittills uteslutit en sådan förlängning.

4

Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.

5

Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.

För att hantera de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas
särskilt följande:
− Säkerställ att träemballage (t.ex. lastpallar) som används i handel mellan EU och
Förenade kungariket behandlas.
− Anpassa distributionskanalerna, särskilt i de fall då import av växter är förbjudet eller
omfattas av särskilda begränsningar.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång kommer EU-reglerna om växtskydd inte längre att vara
tillämpliga på Förenade kungariket6. Detta får särskilt följande konsekvenser:
1. INFÖRSEL AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER ELLER ANDRA FÖREMÅL I EU
Enligt artikel 40 i förordning (EU) 2016/20317 är införsel till unionen av vissa
växter, växtprodukter och andra föremål förbjuden. De växter, växtprodukter och
andra föremål som är förbjudna förtecknas i bilaga VI till genomförandeförordning
(EU) 2019/20728.
Enligt artikel 41 i förordning (EU) 2016/2031 får vissa växter, växtprodukter och
andra föremål som förtecknas i bilaga VII till genomförandeförordning (EU)
2019/2072 endast föras in till unionen om de uppfyller de särskilda krav som anges i
den bilagan. De kraven kan bestå av en uppsättning alternativ, t.ex. ursprung i
länder eller områden som är fria från skadegörare eller som omfattas av ett
certifieringsprogram med inspektioner, provtagningar, testning, behandlingar eller
andra åtgärder för att säkerställa frihet från den berörda skadegöraren.
Några exempel:


Det är i princip förbjudet att importera knölar av arter av Solanum L. (inklusive
matpotatis) och hybrider av dessa9.



Frukter av Citrus, Malus och Pyrus, som kan ha sitt ursprung i andra
tredjeländer och ha återexporterats från Förenade kungariket till union, måste
vid import åtföljas av ett sundhetscertifikat och frukterna omfattas av specifika
krav på att de ska ha sitt ursprung i länder, områden eller produktionsplatser som
är fria från specifika skadegörare, på information om spårbarhet eller på

6

Beträffande tillämpligheten av EU:s växtskyddslagstiftning i Nordirland se del C i detta
tillkännagivande.

7

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder
mot växtskadegörare, EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

8

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande
av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031
vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, EUT L 319, 10.12.2019, s. 1.

9

Punkterna 15–17 i bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072, där även respektive
undantag fastställs.
2

officiella inspektioner och undersökningar med avseende på förekomst av de
skadegörarna10.


Träemballage, oavsett om det faktiskt används för transport av alla slags varor,
får endast föras in i unionen om det har behandlats och märkts i enlighet med
FAO:s internationella standard för växtskyddsåtgärder nr 15 (ISPM 15)11.

2. OFFENTLIG KONTROLL VID IMPORT
Enligt artikel 72 i förordning (EU) 2016/2031 krävs sundhetscertifikat för införsel
till unionen av de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i del A i
bilaga XI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072, och det krävs extra
växtskyddsgarantier för införsel till respektive skyddade zoner av de växter,
växtprodukter och andra föremål som förtecknas i bilaga XII till den förordningen.
Det gäller exempelvis import från eller genom Förenade kungariket av tomater,
granatäpple, isolerad bark från barrträd eller trä från flera arter, t.ex. Platanus L.,
Populus L. och barrträd.
Varorna ska genomgå offentlig kontroll vid gränskontrollstationer enligt artiklarna
47–64 i förordning (EU) 2017/62512. Detta gäller exempelvis import från eller
genom Förenade kungariket av meloner, fikon, kaffebär, teblad, paranötter, sparris,
gurka, kål och kepalök (vanlig lök). För vissa växtkategorier får identitetskontroller
och fysiska kontroller utföras mindre ofta vid import från Förenade kungariket, på
de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1756/200413.
Enligt artikel 73 i förordning (EU) 2016/2031 krävs det sundhetscertifikat vid
införsel till unionen även för alla andra växter som förtecknas i del B av bilaga XI
till genomförandeförordning (EU) 2019/2072, t.ex. frukter, grönsaker eller
snittblommor som inte omfattas av andra importkrav. De växterna omfattas av
kraven i artiklarna 44–46 i förordning (EU) 2017/625, där minimifrekvensen för
riskbaserade importkontroller fastställs.
B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
Enligt artikel 41.1 i utträdesavtalet får en befintlig och individuellt identifierbar vara som
lagligen släppts ut på marknaden i EU eller i Förenade kungariket före
övergångsperiodens utgång fortsätta att tillhandahållas på marknaden i EU eller i
Förenade kungariket och röra sig mellan dessa två marknader tills den når
slutanvändaren.
10

Punkterna 61, 64, 65 och 66 bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2019/2072.

11

Artikel 43 i förordning (EU) 2016/2031.

12

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel, EUT L 95,
7.4.2017, s. 1.

13

Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade
villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska
växtskyddskontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B
till rådets direktiv 2000/29/EG, EUT L 313, 12.10.2004, s. 6.
3

En ekonomisk aktör som åberopar den bestämmelsen har bevisbördan när det gäller att
med hjälp av alla relevanta handlingar styrka att varan släppts ut på marknaden i EU eller
i Förenade kungariket före övergångsperiodens utgång14.
I bestämmelsen avses med utsläppande på marknaden den första leveransen av en vara
för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i samband med kommersiell
verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt15. Med leverans av en vara för distribution,
förbrukning eller användning avses att ”en befintlig och individuellt identifierbar vara,
efter tillverkningsskedet, är föremål för ett skriftligt eller muntligt avtal mellan två eller
flera juridiska eller fysiska personer om överlåtelse av äganderätt, andra
egendomsrättigheter eller innehav av varan, eller är föremål för ett erbjudande till en eller
flera juridiska eller fysiska personer om att ingå ett sådant avtal”16.
Exempel: En sändning av knölar av arter av Solanum L. som en producent i Förenade
kungariket före övergångsperiodens utgång säljer till en partihandlare i Förenade
kungariket kan fortfarande importeras till EU.
Detta påverkar inte växtskyddskontroller
övergångsperiodens utgång.

som

kan

gälla

vid

import

efter

C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt17.
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av
Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden18.
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat19.
I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att EU:s växtskyddslagstiftning är
tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland20.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B i detta tillkännagivande ska
förstås så att de inbegriper Nordirland, medan hänvisningar till Förenade kungariket ska
förstås så att de endast avser Storbritannien.
14

Artikel 42 i utträdesavtalet.

15

Artikel 40 a och b i utträdesavtalet.

16

Artikel 40 c i utträdesavtalet.

17

Artikel 185 i utträdesavtalet.

18

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

19

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.

20

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 41 i bilaga 2 till det protokollet.
4

Rent konkret innebär detta bl.a. följande:


När växter och växtprodukter förflyttas från Nordirland till EU är det inte fråga
om införsel/import (se avsnitt A ovan).



När växter och växtprodukter förflyttas från Storbritannien till Nordirland är det
fråga om införsel/import (se avsnitt A ovan).



Riskhanteringsåtgärder, t.ex. skyddade zoner, genomförs i Nordirland på grundval
av EU:s växtskyddslagstiftning.

Enligt protokollet om Irland/Nordirland får Förenade kungariket med avseende på
Nordirland emellertid inte


delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning21,



inleda invändnings-, skydds- eller skiljeförfaranden i den mån som de avser
standarder, bedömningar, registreringar, intyg, godkännanden och tillstånd som
utfärdats eller utförts av EU-medlemsstater22.

På
kommissionens
webbplats
om
EU-regler
om
växtskydd
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en) finns allmän information
om unionens lagstiftning som rör växter. Webbplatsen kommer att uppdateras med
ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

21

Om ett informationsutbyte eller ömsesidigt samråd är nödvändigt kommer detta att äga rum i den
gemensamma rådgivande arbetsgrupp som inrättats genom artikel 15 i protokollet om
Irland/Nordirland.

22

Artikel 7.3 femte stycket i protokollet om Irland/Nordirland.
5

