EURÓPAI BIZOTTSÁG
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Brüsszel, XXX
KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VETŐMAGOK ÉS EGYÉB
NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAGOK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel a 66/401/EGK (takarmánynövények), a
66/402/EGK (gabona), a 68/193/EGK (szőlő), a 98/56/EK (dísznövények), az
1999/105/EK (erdészeti szaporítóanyagok), a 2002/53/EK (a mezőgazdasági növényfajok
közös fajtajegyzéke), a 2002/54/EK (répa), a 2002/55/EK (zöldségvetőmagok), a
2002/56/EK (vetőburgonya), a 2002/57/EK (olaj- és rostnövények), a 2008/72/EK
(zöldségszaporító anyagok) és a 2008/90/EK (gyümölcstermő növények) irányelv hatálya
alá tartozó vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok nemesítőit és szállítóit
emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni
akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a növényi szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó uniós
szabályok a kilépés időpontjától kezdődően már nem alkalmazandók az Egyesült
Királyságra. Ez a közös fajtajegyzékekbe való felvétel és a forgalmazás tekintetében
különösen az alábbi következményekkel jár:
A közös fajtajegyzékekbe vagy a nemzeti jegyzékbe (fajtajegyzék, nyilvántartás
vagy lista) való felvétel
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

Az említett vetőmagok és növényi szaporítóanyagok forgalmazásában érintett
nemesítőket és szállítókat emlékeztetni kell bizonyos jogi következményekre, amelyeket
a lehetséges intézkedések tekintetében figyelembe kell venni:
 A mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáit az EU-27 tagállamok
valamelyikében fenn kell tartani ahhoz, hogy vetőmagvaik az Unióban
forgalmazhatók legyenek.
 A fenti jogszabályok szerint a takarmánynövény-vetőmagok, a gabona-vetőmagok, a
répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, a zöldségszaporító anyagok, a vetőburgonya, az
olaj- és rostnövény-magok (mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok) fajtáit
legalább egy tagállamnak meg kell vizsgálnia és el kell fogadnia, valamint azokat fel
kell venni a 2002/53/EK vagy a 2002/55/EK irányelv szerinti közös fajtajegyzékbe
ahhoz, hogy az Unióban forgalmazhatók legyenek. A közös fajtajegyzékekbe
kizárólag az Egyesült Királyság által felvett fajtákat valamely más tagállamnak el kell
fogadnia ahhoz, hogy a fajták a kilépés időpontja után is az említett közös
fajtajegyzékekben maradhassanak és az EU-ban forgalmazhatók legyenek. Az
érdekelt feleknek tehát jóval az említett időpont előtt be kell nyújtaniuk kérelmüket
valamely EU-27 tagállam felelős hivatalos szervéhez annak érdekében, hogy a szóban
forgó fajtákat idejében felvegyék az adott közös fajtajegyzékekbe.
 A szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK irányelv, az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló 1999/105/EK irányelv, a gyümölcstermő növények
szaporítóanyagairól szóló 2008/90/EK irányelv értelmében a fajták vagy az erdészeti
szaporító alapanyagok az Unión belül csak akkor forgalmazhatók, ha szerepelnek egy
tagállam nemzeti jegyzékében vagy – a dísznövények szaporítóanyagairól szóló
1998/56/EK irányelv esetében – legalább valamely EU-27 tagállam szállítói listáján.
A kizárólag az Egyesült Királyság jegyzékébe felvett fajtákat vagy erdészeti szaporító
alapanyagokat valamely másik tagállamnak vagy más tagállambeli szállítónak el kell
fogadnia ahhoz, hogy a szóban forgó fajták vagy erdészeti szaporító alapanyagok az
EU-ban a kilépés időpontja után is forgalmazhatók legyenek. Az érdekelt feleknek
tehát jóval az említett időpont előtt be kell nyújtaniuk kérelmüket valamely EU-27
tagállam felelős hivatalos szervéhez vagy beszállítójához annak érdekében, hogy a
szóban forgó fajtákat vagy anyagokat idejében felvegyék a nemzeti jegyzékbe vagy
szállítói listára.
 Az Egyesült Királyságban jelenleg a 2002/53/EK vagy a 2002/55/EK irányelv szerinti
közös fajtajegyzékbe való felvétel céljából több fajtát is vizsgálnak (a nemesítők,
illetve – kétoldalú vizsgálati megállapodások alapján – az EU-27 tagállamok
vizsgálóhivatalai kérésére). A nemesítőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a
kilépés időpontját követően a vizsgálati eredményeknek valamely EU-27 tagállamban
végzett vizsgálatokból kell származniuk ahhoz, hogy az adott fajta a közös
fajtajegyzékekbe vagy a nemzeti jegyzékbe felvehető legyen. A nemesítőknek továbbá
szem előtt kell tartaniuk, hogy a DUS (megkülönböztethetőség, egyöntetűség,
állandóság) vizsgálatai mellett, amelyeknél valamennyi tagállam ugyanazon
követelményeket alkalmazza, egyes fajtáknál kiegészítő VCU (termesztési és
használati érték) vizsgálatokat is kell végezni, és ez utóbbinál előfordulhat, hogy
egyes tagállamok követelményei eltérnek az Egyesült Királyság követelményeitől.
A vetőmagok és növényi szaporítóanyagok forgalmazása
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Az említett jogszabályok szerint a vetőmagok és növényi szaporítóanyagok harmadik
országokból történő behozatalára az adott irányelv harmadik országok egyenértékű
követelményeinek elismeréséről szóló rendelkezései alkalmazandók.
Végezetül az érintetteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az Egyesült Királyság
kilépésére való felkészülés nem csak az európai és nemzeti közigazgatásokat, hanem a
magánfeleket is érinti. Ily módon előfordulhat, hogy a nemesítőknek is nyomon kell
követniük a fejleményeket, ki kell igazítaniuk a folyamataikat és figyelembe kell venniük
a fenti változásokat.
Ez ügyben általános tájékoztatással szolgál a Bizottság Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának a növényi szaporítóanyagokról szóló honlapja4.
Ennek oldalai a későbbiekben szükség esetén további információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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