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

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 exploitanten van bedrijven die zijn betrokken
bij de activiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en
Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bestrijdingsmiddelenresiduen (MRL's), waaronder aanvragers van een toelating voor een
werkzame stof of gewasbeschermingsmiddel, 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,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen niet langer voor het Verenigd
Koninkrijk. Exploitanten van bedrijven moeten er met name rekening mee houden dat
volgens het Unierecht derde landen niet als lidstaat-rapporteur, lidstaat-rapporteur per
zone of beoordelende lidstaat voor MRL's kunnen optreden4.
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Met uitzondering van landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER).
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Met betrekking tot de indiening van nieuwe aanvragen moeten exploitanten van
bedrijven rekening houden met de verwachte termijnen van de verschillende procedures
waarin het Verenigd Koninkrijk optreedt als bijvoorbeeld lidstaat-rapporteur, lidstaatrapporteur per zone of beoordelende lidstaat voor MRL's. Rekening houdend met de
voornoemde onzekerheden en het regelgevingskader moeten exploitanten van bedrijven
relevante acties overwegen. Waar bijvoorbeeld het risico bestaat dat deze procedures niet
zijn afgerond vóór de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat, kunnen
aanvragers er de voorkeur aan geven de evaluatie of beoordeling te laten uitvoeren door
een andere lidstaat.
Met betrekking tot de lopende procedures waarvoor het Verenigd Koninkrijk
momenteel een beoordeling of evaluatie uitvoert, moeten exploitanten van bedrijven de
voortgang zorgvuldig in het oog houden. Waar er duidelijke aanwijzingen zijn dat de
procedure niet vóór de terugtrekkingsdatum wordt afgerond, moeten exploitanten van
bedrijven, rekening houdend met de onzekerheden en het regelgevingskader, de
benodigde acties overwegen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn een andere lidstaatrapporteur of beoordelende lidstaat aan te wijzen.
De diensten van de Commissie werken samen met de lidstaten en EER-landen aan een
gecoördineerde aanpak om de tijdige communicatie, overeenstemming en technische
overdracht van het dossier te waarborgen voor het geval wijziging nodig is. Dit is vooral
relevant voor het beoordelingsprogramma van bestaande werkzame stoffen waarvoor het
Verenigd Koninkrijk wettelijk (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 686/2012 van de
Commissie) als lidstaat-rapporteur of lidstaat-corapporteur is aangewezen.
De website van de Commissie over goedkeuring van werkzame stoffen
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en)
biedt
algemene informatie over de goedkeuring van werkzame stoffen evenals een reeks
vragen en antwoorden (Q&A) met betrekking tot Verordening (EG) nr. 1107/2009 en
Verordening (EG) nr. 396/2005. Die webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd
met nadere informatie en relevante Q&A.
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