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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
ZDROWIA ROŚLIN

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, podmiotom zajmującym się produkcją roślin, produktów roślinnych
i innych przedmiotów określonych w prawodawstwie UE dotyczącym zdrowia roślin
(„inne przedmioty”) oraz handlem nimi przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie wewnątrzunijnego
handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami nie będą już mieć
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa4. Poniżej przedstawiono skutki prawne
wynikające z prawodawstwa UE w dziedzinie zdrowia roślin w odniesieniu do
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.

3

Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Niniejsze zawiadomienie nie odnosi się do przepisów UE dotyczących materiału rozmnożeniowego
roślin (które omówiono w zawiadomieniu dla zainteresowanych stron pt. „Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące wprowadzania do obrotu materiału siewnego i innego
materiału rozmnożeniowego roślin” z 23 stycznia 2018 r.) ani do prawa do ochrony odmian roślin
(które jest tematem zawiadomienia dla zainteresowanych stron pt. „Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące unijnego prawa do ochrony odmian roślin” z 23 stycznia
2018 r.).

pochodzących z państwa trzeciego (tzn. przywożonych) roślin, produktów roślinnych
i innych przedmiotów wprowadzanych do obrotu w UE-275 po dniu wystąpienia6.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy również roślin, produktów roślinnych i innych
przedmiotów pochodzących z Wysp Normandzkich i Wyspy Man7.
1.

WPROWADZANIE ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW
DO UE
Zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 2000/29/WE8 wprowadzanie do Unii niektórych
roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w części A i B
załącznika III do dyrektywy 2000/29/WE jest zakazane.
Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/29/WE niektóre rośliny, produkty roślinne i inne
przedmioty wymienione w części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE mogą
być wprowadzane do Unii jedynie wówczas, gdy spełniają szczególne wymogi
określone w tej części.
Począwszy od dnia wystąpienia wprowadzenie roślin, produktów roślinnych
i innych przedmiotów ze Zjednoczonego Królestwa do UE-27 będzie regulowane
wyżej wspomnianą dyrektywą. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do
wprowadzania do UE drewnianych materiałów opakowaniowych: takie drewniane
materiały opakowaniowe, zarówno rzeczywiście używane do transportu wszelkiego
rodzaju przedmiotów, jak i nieużywane, muszą spełniać wymogi dotyczące
poddania zabiegom i opatrzenia odpowiednim znakiem, które to wymogi zostały
określone w międzynarodowym standardzie FAO dla środków fitosanitarnych nr 15
(„ISPM 15”)9.
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W odniesieniu do towarów, w tym roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
wprowadzanych do obrotu w UE przed dniem wystąpienia, UE dąży do tego, by w umowie
o wystąpieniu uzgodnić ze Zjednoczonym Królestwem odpowiednie rozwiązania. Podstawowe zasady
stanowiska UE w odniesieniu do towarów, w tym roślin, wprowadzonych do obrotu na podstawie
prawa
Unii
przed
dniem
wystąpienia
są
dostępne
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. Należy zauważyć, że podstawowe zasady stanowiska UE w kwestii towarów są
oparte na jednolitej definicji „wprowadzania do obrotu” (czyli „udostępnienia na rynku po raz
pierwszy”).
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Niniejsze zawiadomienie nie odnosi się do przepisów UE dotyczących niewielkich ilości roślin
i produktów roślinnych będących w posiadaniu podróżnych.
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Rozporządzenie (EWG) nr 706/73 Rady z dnia 12 marca 1973 r. dotyczące uzgodnień wspólnotowych
mających zastosowanie do Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man w zakresie handlu produktami
rolnymi (Dz.U. L 68 z 15.3.1973, s. 1).
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Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed
ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1). Z dniem 14 grudnia
2019 r. powyższa dyrektywa zostanie zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom
roślin (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).
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Sekcja I, część A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.
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2.

URZĘDOWE

KONTROLE PRZYWOZU ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB
INNYCH PRZEDMIOTÓW

Zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/29/WE wprowadzanym do UE roślinom,
produktom roślinnym lub innym przedmiotom wymienionym w części B załącznika
V do tej dyrektywy towarzyszy świadectwo fitosanitarne. Zgodnie z art. 13a każdy
z tych towarów podlega dokładnej kontroli dokumentacji oraz kontroli
identyfikacyjnej i bezpośredniej. Art. 13a stanowi również, że w przypadku
niektórych kategorii roślin kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie można
przeprowadzać rzadziej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1756/200410.
Od 14 grudnia 2019 r. produkty te będą podlegały kontroli przywozu na podstawie
art. 44–64 rozporządzenia (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych11, które
zastąpi odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE.
Podmiotom prywatnym przypomina się, że szczególne warunki dotyczące
przemieszczania i przywozu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów objętych
przepisami prawa Unii dotyczącymi zdrowia roślin są regularnie aktualizowane. Na
stronie
internetowej
Komisji
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en) znajdują się ogólne
informacje dotyczące prawodawstwa UE w dziedzinie zdrowia roślin w odniesieniu do
przywożonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów. W razie potrzeby
na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe
warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin,
produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy
Rady 2000/29/WE (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 6).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie
kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia
stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu
zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz.U. L 095 7.4.2017, s. 1).
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