ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Брюксел, 23 януари 2018 г.
ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕМЕНА И ДРУГ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне 1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната несигурност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на всички селекционери
на растения и доставчици на семена и друг растителен репродуктивен материал,
попадащи в приложното поле на Директиви 66/401/ЕИО (фуражни култури),
66/402/ЕИО (зърнени култури), 68/193/ЕИО (лози), 98/56/ЕО (декоративни
растения), 1999/105/ЕО (горски репродуктивен материал), 2002/53/ЕО (общ каталог
на селскостопанските сортове), 2002/54/ЕО (цвекло), 2002/55/ЕО (семена от
зеленчукови култури), 2002/56/ЕО (картофени семена), 2002/57/ЕО (маслодайни и
влакнодайни култури), 2008/72/ЕО (зеленчуков посадъчен материал) и 2008/90/ЕО
(овощни растения), се напомнят правните последици, които трябва да се имат
предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето,
правилата на Съюза в областта на търговията с растителен репродуктивен
материал повече няма да се прилагат за Обединеното кралство. По-специално това
ще има следните последици по отношение на включването в общи каталози и
пускането на пазара:

1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.

3

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

Включване в общи каталози или национален регистър (каталог, регистър или
списък)
На всички селекционери на растения и доставчици, засегнати от търговията със
семената и посадъчния материал, посочени по-горе, се напомня за някои правни
последици, които трябва да бъдат
взети под внимание с оглед на евентуални действия:
 Сортовете селскостопански и зеленчукови видове трябва да се поддържат в
държава от ЕС-27, за да може техните семена да бъдат търгувани в рамките на
Съюза.
 Съгласно горепосоченото законодателство сортовете семена от фуражни
култури, зърнени култури, цвекло, зеленчукови култури, картофи и маслодайни
и влакнодайни култури (селскостопански и зеленчукови видове), както и
зеленчуковият посадъчен материал трябва да бъдат проверени и приети от поне
една държава членка и да бъдат включени в общите каталози по Директива
2002/55/ЕО или Директива 2002/53/ЕО, за да може да се търгува с тях на цялата
територия на Съюза. Сортовете, които са включени в общите каталози само от
Обединеното кралство трябва да бъдат приети от друга държава членка, за да
могат да останат включени в тези общи каталози и търговията с тях в ЕС да
продължи да бъде разрешена след датата на оттегляне. За целта
заинтересованите страни следва да подадат своевременно съответните заявления
до отговорния официален орган на държава от ЕС-27 преди тази дата, за да се
гарантира, че тези сортове също ще бъдат включени своевременно в
съответните общи каталози.
 Съгласно Директива 68/193/ЕИО относно лозовия посадъчен материал,
Директива 1999/105/ЕО за горския репродуктивен материал и Директива
2008/90/ЕО относно посадъчния материал от овощни растения сортове или
репродуктивен материал от базов горски източник могат да се търгуват на
цялата територия на Съюза, след като бъдат включени в националния регистър
на една държава членка или — в случая на Директива 1998/56/ЕО относно
посадъчния материал на декоративни растения — най-малкото са вписани в
списък на доставчиците на държава от ЕС-27. Сортовете растения или базовият
материал от горски растения, включени само в регистъра на Обединеното
кралство, трябва да бъдат приети от друга държава членка или доставчик в друга
държава членки, за да може тези сортове или материал да продължат да се
продават на пазара в ЕС след датата на оттегляне. За целта заинтересованите
страни следва да подадат своевременно съответните заявления до отговорния
официален орган или доставчик в държава от ЕС-27 преди тази дата, за да може
тези сортове или материал да бъдат включени своевременно в национален
регистър или в списък на доставчиците.
 Няколко сорта, предназначени за включване в общия каталог по Директиви
2002/53/ЕО или 2002/55/ЕО, понастоящем се тестват в Обединеното кралство
(по искане на селекционери на растения или на служби за проверка на държави
от ЕС-27 въз основа на двустранни договорености за тестване). Селекционерите
на растения следва да имат предвид, че след датата на оттегляне резултатите от
тестване трябва да бъдат от изпитвания, проведени в държава от ЕС-27, за да
може съответният сорт да бъде включен в общите каталози или в национален
регистър. Селекционерите на растения следва също така да имат предвид, че в
допълнение към проверките за различимост, хомогенност и стабилност (DUS),
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за които всички държави членки прилагат едни и същи изисквания, за
определени сортове ще са необходими допълнителни проверки за биологично и
стопанско качество (БСК), за които някои държави членки може да имат
различни изисквания от тези на Обединеното кралство.
Търговия със семена и посадъчен материал
Съгласно посоченото по-горе законодателство вносът на семена и посадъчен
материал от трети държави подлежи на съответните разпоредби на всяка директива
по отношение на
признаването на еквивалентни изисквания на трети държави.
И накрая, заинтересованите страни следва да имат предвид, че подготовката за
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е въпрос, който засяга не само
европейските и националните администрации, а и частноправните субекти. Така на
селекционерите на растения може да се наложи да наблюдават развитието, да
адаптират дадени процеси и да вземат под внимание промените, описани по-горе.
Интернет страниците на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на
храните“ на Комисията относно растителния репродуктивен материал съдържат
обща информация по този въпрос4. Тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация при необходимост.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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