EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Bruxelles, den 23. januar 2018
MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM MARKEDSFØRING AF
FRØ OG ANDET PLANTEFORMERINGSMATERIALE

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 alle avlere og leverandører af frø og andet
planteformeringsmateriale, der er omfattet af direktiv 66/401/EØF (foderplanter),
66/402/EØF (korn), 68/193/EØF (vin), 98/56/EF (prydplanter), 1999/105/EF (forstligt
formeringsmateriale), 2002/53/EF (fælles sortsliste over landbrugsplantearter),
2002/54/EF (sukkerroer), 2002/55/EF (grøntsagsfrø), 2002/56/EF (læggekartofler),
2002/57/EF (olie- og spindplanter), 2008/72/EF (formeringsmateriale af grønsagsplanter)
og 2008/90/EF (frugtplanter), være opmærksomme på de juridiske konsekvenser, der
skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne om markedsføring af planteformeringsmateriale fra udtrædelsesdatoen ikke
længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige . Det har navnlig de nedenfor
beskrevne konsekvenser på området for optagelse på fælles sortslister og markedsføring:
Optagelse på fælles sortslister eller i nationalt register (katalog, register eller liste)
Alle avlere og leverandører, der er berørt af markedsføringen af frø og
formeringsmateriale som nævnt ovenfor, bør være opmærksomme på visse juridiske
konsekvenser, der skal tages hensyn til i forbindelse med mulige tiltag:
 Sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter skal opbevares i en EU-27medlemsstat, for at deres frø kan markedsføres i Unionen.
1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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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.

 I henhold til ovennævnte lovgivning skal sorter af frø af foderplanter, sædekorn,
bederoefrø, grøntsagsfrø, formeringsmateriale af grønsagsplanter, læggekartofler og
frø af olie- og spindplanter (landbrugs- og grøntsagsplantearter) undersøges og
godkendes af mindst én medlemsstat og være opført på den fælles sortsliste som
omhandlet i direktiv 2002/53/EF eller direktiv 2002/55/EF for at kunne markedsføres i
hele Unionen. Sorter, der er optaget på den fælles sortsliste af Det Forenede
Kongerige, skal kun være godkendt af én anden medlemsstat, for at sorterne kan
forblive på de fælles sortslister med henblik på fortsat at kunne markedsføres i
Unionen efter udtrædelsesdatoen. Interessenterne bør derfor fremsende ansøgninger
herom til det officielle ansvarlige organ i en EU-27-medlemsstat i god tid inden denne
dato for at sikre, at de pågældende sorter også opføres i tide på de respektive fælles
lister.
 I henhold til direktiv 68/193/EØF om vegetativt formeringsmateriale af vin, direktiv
1999/105/EF om forstligt formeringsmateriale og direktiv 2008/90/EF om
frugtplanteformeringsmateriale må sorter eller forstligt basismateriale kun
markedsføres i Unionen, hvis de er optaget i det nationale register i en medlemsstat
eller – for så vidt angår direktiv 1998/56/EF om prydplanteformeringsmateriale – som
minimum er opført på en leverandørliste i en EU-27-medlemsstat. Kun sorter eller
forstligt basismateriale, som er opført i registret i Det Forenede Kongerige, skal
godkendes af en anden medlemsstat eller leverandør i en anden medlemsstat for
fortsat at kunne markedsføres i Unionen efter udtrædelsesdatoen. Interessenterne bør
derfor fremsende ansøgninger herom til det officielle ansvarlige organ eller den
pågældende leverandør i en EU-27-medlemsstat i god tid inden denne dato for at
sikre, at disse sorter eller materialet opføres i tide i det nationale register eller på
leverandørlisten.
 Flere sorter, som skal opføres på den fælles sortsliste som omhandlet i direktiv
2002/53/EF eller 2002/55/EF, er på nuværende tidspunkt ved at blive afprøvet i Det
Forenede Kongerige (efter anmodning fra avlere eller prøvningsmyndigheder i EU27-medlemsstaterne på grundlag af bilaterale prøvningsordninger). Avlerne bør være
opmærksomme på, at undersøgelsesresultaterne efter udtrædelsesdatoen skal stamme
fra undersøgelser i en EU-27-medlemsstat, for at sorten kan optages i de fælles
sortslister eller nationale registre. Avlerne bør også tage i betragtning, at der ud over
undersøgelserne vedrørende selvstændighed, ensartethed og stabilitet (DUS), hvor alle
medlemsstater anvender de samme krav, for en række sorter kræves yderligere
undersøgelser for dyrknings- og brugsværdi (VCU), hvis kravene i visse
medlemsstater er forskellige fra kravene i Det Forenede Kongerige.
Markedsføring af frø og formeringsmateriale
I henhold til ovennævnte lovgivning er importen af frø og formeringsmateriale fra
tredjelande underlagt de respektive bestemmelser i hvert direktiv vedrørende
anerkendelse af tilsvarende krav i tredjelande.

Endelig bør interessenterne være opmærksomme på, at forberedelsen til Det Forenede
Kongeriges udtræden ikke blot er et anliggende for de europæiske og nationale
myndigheder, men også for private parter. Avlerne kan således være forpligtet til at
overvåge udviklingen, tilpasse processer og til at overveje de ændringer, der er beskrevet
ovenfor.
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Webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed
vedrørende planteformeringsmateriale indeholder generelle oplysninger om dette emne4.
Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
3

