EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Bruxelles, den 21. marts 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S REGLER OM PLANTESUNDHED

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
på grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør aktører, der er involveret i produktion af og handel med planter,
planteprodukter og andre objekter, som er omfattet af EU-lovgivningen om
plantesundhed ("andre objekter"), være opmærksomme på de juridiske konsekvenser, der
skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår ti at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EU's
plantesundhedslovgivning om handel inden for Unionen med planter, planteprodukter og
andre objekter fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede
Kongerige4. Nedenstående juridiske konsekvenser udspringer af EU-lovgivningen om
plantesundhed for så vidt angår planter, planteprodukter eller andre objekter, der bringes
i omsætning på EU-27-markedet5 fra udtrædelsesdatoen, og som kommer fra et
tredjeland (dvs. importeres)6.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
Denne meddelelse omhandler hverken EU's regler om planteformeringsmateriale (som behandles i
Meddelelse til interessenter om Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for
markedsføring af frø og andet planteformeringsmateriale af 23. januar 2018) eller
plantesortsrettigheder (som behandles i Meddelelse til interessenter om Det Forenede Kongeriges
udtræden og EU-reglerne på området for EU-sortsbeskyttelse af 23. januar 2018).
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For varer, herunder planter, planteprodukter og andre objekter, som er bragt i omsætning på EUmarkedet før udtrædelsesdatoen, forsøger EU at nå til enighed med Det Forenede Kongerige om
løsninger i udtrædelsesaftalen. De centrale punkter i EU's holdning vedrørende varer, herunder planter,
der er bragt i omsætning i henhold til EU-retten før udtrædelsesdatoen, findes her:

Denne meddelelse er også relevant for planter, planteprodukter eller andre objekter fra
Kanaløerne og Isle of Man7.
1.

INDFØRSEL AF PLANTER, PLANTEPRODUKTER ELLER ANDRE OBJEKTER I EU
Artikel 4 i Rådets direktiv 2000/29/EF8 forbyder indførsel i Unionen af visse
planter, planteprodukter og andre objekter, som er opført i bilag III, del A og B, til
direktiv 2000/29/EF.
I henhold til artikel 5 i direktiv 2000/29/EF må visse planter, planteprodukter og
andre objekter, der er opført i bilag IV, del A, til direktiv 2000/29/EF, kun føres ind
i Unionen, hvis de opfylder de særlige krav, der er fastsat i denne del.
Fra udtrædelsesdatoen vil indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter fra
Det Forenede Kongerige til EU-27 være omfattet af direktiv 2000/29/EF. Dette er
særlig relevant i forbindelse med indførsel i EU af træemballeringsmateriale:
Træemballeringsmateriale, uanset om det faktisk anvendes til transport af objekter
af enhver art, skal være i overensstemmelse med kravene til behandling og
mærkning som specificeret i FAO's International Standard for Phytosanitary
Measures nr. 15 ("ISPM 15")9.

2.

OFFENTLIG

IMPORTKONTROL AF PLANTER, PLANTEPRODUKTER ELLER ANDRE

OBJEKTER

I henhold til artikel 13 i direktiv 2000/29/EF skal planter, planteprodukter eller
andre objekter opført i bilag V, del B, til samme direktiv, som føres ind i EU, være
ledsaget af et plantesundhedscertifikat. I henhold til artikel 13a skal hver af disse
varer underkastes en omhyggelig dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk
kontrol. Artikel 13a fastsætter også, at der for visse plantekategorier kan foretages

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. Bemærk, at de centrale punkter i Unionens holdning vedrørende varer er baseret
på en fælles definition af "bringe i omsætning" ("første tilgængeliggørelse på markedet").
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Denne meddelelse omhandler ikke Unionens regler for små mængder planter og planteprodukter, der
ledsager rejsende.

7

Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde
anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (EFT L 68 af
15.3.1973, s. 1).
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Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L
169 af 10.7.2000, s. 1). Den 14. december 2019 afløses dette direktiv af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod
planteskadegørere (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

9

Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF.
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mindre hyppig identitetskontrol og fysisk kontrol, jf. Kommissionens forordning
(EF) nr. 1756/200410.
Fra den 14. december 2019 vil disse produkter være omfattet af importkontrol i
henhold til artikel 44-64 i forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol11, der
erstatter de respektive regler i direktiv 2000/29/EF.
Private parter gøres opmærksom på, at de særlige betingelser vedrørende flytning og
indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter, der er omfattet af EU's
plantesundhedslovgivning, ajourføres jævnligt.
Kommissionens særlige websted
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)
indeholder
generelle
oplysninger vedrørende EU's plantesundhedslovgivning for importerede planter,
planteprodukter eller andre objekter. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
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Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 af 11. oktober 2004 om fastsættelse af de nærmere
betingelser for den nødvendige dokumentation og kriterierne for type og niveau for formindskelse af
plantesundhedskontrollen af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opført i del B i
bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 6).
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og
andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og
reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af
7.4.2017, s. 1).
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