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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA SIEMENTEN SEKÄ
MUUN KASVIEN LISÄYSAINEISTON KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia, vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, kaikkia direktiivien 66/401/ETY (rehukasvit),
66/402/ETY (viljakasvit), 68/193/ETY (viiniköynnös), 98/56/EY (koristekasvit),
1999/105/EY
(metsänviljelyaineisto),
2002/53/EY
(viljelykasvilajien
yleinen
lajikeluettelo), 2002/54/EY (juurikkaat), 2002/55/EY (vihannesten siemenet),
2002/56/EY (siemenperunat), 2002/57/EY (öljy- ja kuitukasvit), 2008/72/EY
(vihannesten lisäysaineisto) ja 2008/90/EY (hedelmäkasvit) soveltamisalaan kuuluvien
siementen ja muun kasvien lisäysaineiston jalostajia ja toimittajia muistutetaan
oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, EU:n sääntöjä, jotka
koskevat kasvien lisäysaineiston pitämistä kaupan, ei eropäivämäärästä alkaen enää
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset,
jotka liittyvät siementen ja lisäysaineiston sisällyttämiseen yleisiin luetteloihin ja
pitämiseen kaupan:
Sisällyttäminen yleisiin luetteloihin tai kansallisen rekisteriin (luettelo tai rekisteri)
Kaikkia jalostajia ja toimittajia, joita edellä mainittujen siementen ja lisäysaineiston
kaupan pitäminen koskee, muistutetaan oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava
huomioon
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

mahdollisia toimia varten:
 Viljakasvi- ja vihanneslajien lajikkeita on ylläpidettävä jossakin EU:n 27
jäsenvaltiosta, jotta niiden siemeniä voidaan pitää kaupan unionissa.
 Edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti rehukasvien siementen, viljakasvien
siementen, juurikkaiden siementen, vihannesten siementen, vihannesten
lisäysaineiston, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien siementen (viljakasvi- ja
vihanneslajien) lajikkeet on tutkittava ja hyväksyttävä vähintään yhdessä
jäsenvaltiossa ja mainittava direktiivin 2002/53/EY tai direktiivin 2002/55/EY
mukaisissa yhteisissä luetteloissa, jotta niitä voidaan pitää kaupan koko unionissa.
Lajikkeille, jotka on lisännyt yleisiin luetteloihin ainoastaan Yhdistynyt
kuningaskunta, on saatava jonkin muun jäsenvaltion hyväksyntä, jotta kyseiset
lajikkeet voidaan sälyttää kyseisissä yleisissä luetteloissa ja niitä voidaan edelleen
pitää kaupan EU:ssa eroamispäivän jälkeen. Asianomaisten olisi siten toimitettava
hakemukset jonkin EU:n 27 jäsenvaltion asiasta vastaavalle viralliselle elimelle
hyvissä ajoin ennen kyseistä päivämäärää sen varmistamiseksi, että kyseiset lajikkeet
sisällytetään myös hyvissä ajoin asianmukaisiin yleisiin luetteloihin.
 Viiniköynnöksen
lisäysaineistoa
koskevan
direktiivin
68/193/ETY,
metsänviljelyaineistoa koskevan direktiivin 1999/105/EY ja hedelmäkasvien
lisäysaineistoa koskevan direktiivin 2008/90/EY mukaisesti lajikkeita tai
metsänviljelyaineistoa voidaan pitää kaupan koko unionissa vasta, kun ne sisältyvät
jonkin jäsenvaltion kansalliseen rekisteriin tai koristekasveja koskevan direktiivin
1998/56/EY tapauksessa ainakin yhden EU:n 27 jäsenvaltion toimittajien luetteloon.
Jonkin toisen jäsenvaltion tai jossakin toisessa jäsenvaltiossa toimivan toimittajan on
hyväksyttävä lajikkeet tai metsänviljelyaineiston perusaineistot, jotka sisältyvät
ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteriin, jotta kyseisiä lajikkeita tai
aineistoja voidaan edelleen pitää kaupan EU:ssa eroamispäivän jälkeen.
Asianomaisten olisi siten toimitettava hakemukset jonkin EU:n 27 jäsenvaltion asiasta
vastaavalle viralliselle elimelle tai toimittajalle hyvissä ajoin ennen kyseistä
päivämäärää sen varmistamiseksi, että kyseiset lajikkeet tai aineistot sisällytetään
hyvissä ajoin kansalliseen rekisteriin tai toimittajien luetteloon.
 Useita lajikkeita, jotka on tarkoitus sisällyttää direktiivin 2002/53/EY tai direktiivin
2002/55/EY mukaiseen yleiseen luetteloon, testataan parhaillaan Yhdistyneen
kuningaskunnan tiloissa (joko jalostajien pyynnöstä tai EU:n 27 jäsenvaltion
tutkintavirastojen pyynnöstä kahdenvälisten testausjärjestelyjen perusteella).
Jalostajien olisi oltava tietoisia siitä, että eropäivämäärän jälkeen tutkimustulosten on
oltava peräisin EU:n 27 jäsenvaltion tutkimuksesta niiden lajikkeiden osalta, jotka on
tarkoitus lisätä yleiseen luetteloon tai kansalliseen rekisteriin. Jalostajien olisi myös
muistettava, että sen lisäksi, että tehdään erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden
testit (DUS), joita varten kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja vaatimuksia, tietyistä
lajikkeista on tehtävä viljely- ja/tai käyttöarvoa (VCU) koskevia lisätestejä, joiden
osalta tiettyjen jäsenvaltioiden vaatimukset voivat erota Yhdistyneen kuningaskunnan
vaatimuksista.
Siementen ja lisäysaineiston pitäminen kaupan
Edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti siementen ja lisäysaineiston tuontiin
kolmansista maista sovelletaan kunkin direktiivin asiamukaisia säännöksiä, jotka
koskevat
kolmansien maiden vastaavien vaatimusten tunnustamista.
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Lisäksi asianomaisten olisi oltava tietoisia siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan eron
valmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:n hallintoa ja kansallisia hallintoja vaan myös
yksityisiä tahoja. Jalostajien on sen vuoksi mahdollisesti seurattava kehitystä,
mukautettava prosesseja ja tarkasteltava edellä kuvattuja muutoksia.
Komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston verkkosivustolla ”Plant
Reproductive Material” annetaan asiasta yleisiä tietoja4. Verkkosivustoja päivitetään
tarpeen mukaan.
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
3

