KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Bruksela, dnia 23 stycznia 2018 r.
ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
WPROWADZANIA DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO I INNEGO MATERIAŁU
ROZMNOŻENIOWEGO ROŚLIN

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, wszystkim hodowcom oraz dostawcom materiału siewnego i innego
materiału rozmnożeniowego objętego dyrektywami 66/401/EWG (rośliny pastewne),
66/402/EWG (zboża), 68/193/EWG (winorośl), 98/56/WE (rośliny ozdobne),
1999/105/WE (leśny materiał rozmnożeniowy), 2002/53/WE (wspólny katalog odmian
gatunków roślin rolniczych), 2002/54/WE (burak), 2002/55/WE (materiał siewny
warzyw), 2002/56/WE (sadzeniaki ziemniaków), 2002/57/WE (materiał siewny roślin
oleistych i włóknistych), 2008/72/WE (materiał rozmnożeniowy warzyw) i 2008/90/WE
(materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych) przypomina się o skutkach prawnych,
które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się
państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie wprowadzania do
obrotu materiału rozmnożeniowego roślin nie będą już mieć zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa. Ma to w szczególności następujące skutki w zakresie
włączania do wspólnych katalogów i wprowadzania do obrotu:
Włączanie do wspólnych katalogów lub do rejestru krajowego (katalogu, rejestru
lub wykazu)
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

Wszystkim hodowcom i dostawcom, których dotyczy wprowadzanie do obrotu wyżej
opisanego materiału siewnego i materiału rozmnożeniowego, przypomina się o skutkach
prawnych, które trzeba uwzględnić, podejmując ewentualne dalsze działania:
 Odmiany gatunków roślin rolniczych i warzyw muszą być utrzymywane w państwach
członkowskich UE-27, aby ich materiał siewny mógł być dopuszczony do obrotu
w Unii.
 Zgodnie z wyżej wymienionym prawodawstwem odmiany materiału siewnego roślin
pastewnych, materiału siewnego zbóż, materiału siewnego buraków, materiału
siewnego warzyw, materiału rozmnożeniowego warzyw, sadzeniaków ziemniaka oraz
materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych (gatunki roślin rolniczych i warzyw)
muszą zostać zbadane i zatwierdzone przez co najmniej jedno państwo członkowskie
oraz wymienione we wspólnych katalogach dyrektywy 2002/53/WE lub dyrektywy
2002/55/WE, aby mogły być wprowadzane do obrotu w całej Unii. Odmiany, które
zostały włączone do wspólnych katalogów tylko przez Zjednoczone Królestwo, muszą
zostać zatwierdzone przez inne państwo członkowskie, aby mogły pozostać we
wspomnianych wspólnych katalogach i aby nadal mogły być wprowadzane do obrotu
w UE po dniu wystąpienia. Zainteresowane strony powinny zatem w odpowiednim
czasie przed tym dniem przedłożyć właściwe wnioski odpowiedzialnemu organowi
urzędowemu państwa członkowskiego UE-27, aby zapewnić włączenie tych odmian –
również z odpowiednim wyprzedzeniem – do odpowiednich wspólnych katalogów.
 Zgodnie z dyrektywą 68/193/EWG dotyczącą materiału rozmnożeniowego winorośli,
dyrektywą 1999/105/WE w sprawie leśnego materiału rozmnożeniowego i dyrektywą
2008/90/WE w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych odmiany
lub leśny materiał podstawowy mogą być wprowadzane do obrotu w całej Unii tylko
wtedy, gdy zostały uwzględnione w rejestrze krajowym jednego z państw
członkowskich lub – w przypadku dyrektywy 98/56/WE w sprawie materiału
rozmnożeniowego roślin ozdobnych – przynajmniej w wykazie prowadzonym przez
dostawcę z państwa członkowskiego UE-27. Odmiany lub materiał podstawowy roślin
leśnych włączone wyłącznie do rejestru Zjednoczonego Królestwa muszą zostać
zatwierdzone przez inne państwo członkowskie lub dostawcę w innym państwie
członkowskim, aby mogły być nadal wprowadzane do obrotu w UE po dniu
wystąpienia. Zainteresowane strony powinny zatem w odpowiednim czasie przed tym
dniem przedłożyć właściwe wnioski odpowiedzialnemu organowi urzędowemu lub
dostawcy w państwie członkowskim UE-27, aby zapewnić włączenie tych odmian lub
materiału – również z odpowiednim wyprzedzeniem – do rejestru krajowego lub
wykazu prowadzonego przez dostawcę.
 Szereg odmian przeznaczonych do włączenia do wspólnego katalogu dyrektyw
2002/53/WE lub 2002/55/WE jest obecnie badanych w obiektach znajdujących się
w Zjednoczonym Królestwie (na wniosek hodowców lub urzędów badających państw
członkowskich UE-27 na podstawie dwustronnych uzgodnień dotyczących badań).
Hodowcy powinni mieć świadomość, że aby dana odmiana mogła zostać włączona do
wspólnych katalogów lub rejestru krajowego po dniu wystąpienia, wyniki badań
muszą pochodzić z badań przeprowadzonych w państwie członkowskim UE-27.
Hodowcy powinni również pamiętać, że oprócz badań DUS (badanie odrębności,
wyrównania i trwałości), w przypadku którego wszystkie państwa członkowskie
stosują te same wymogi, niektóre odmiany będą również wymagać dodatkowych
badań VUC (wartość gospodarcza lub użytkowa), ze względu na fakt, że wymogi
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niektórych państw członkowskich mogą się różnić od wymogów Zjednoczonego
Królestwa.
Wprowadzanie do obrotu materiału siewnego i rozmnożeniowego
Zgodnie
z powyższymi
aktami
prawnymi
przywóz
materiału
siewnego
i rozmnożeniowego z państw trzecich podlega odpowiednim przepisom tych dyrektyw
dotyczącym uznawania równoważnych wymogów państw trzecich.
Ponadto zainteresowane strony powinny mieć świadomość, że przygotowania do
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE mają znaczenie nie tylko dla administracji
europejskiej i administracji krajowych, ale również dla podmiotów prywatnych. Możliwe
jest zatem, że hodowcy będą musieli monitorować rozwój sytuacji, dostosowywać
procedury i rozważyć wprowadzenie opisanych powyżej zmian.
Ogólne informacje na ten temat zawiera strona internetowa Dyrekcji Generalnej Komisji
Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności dotycząca materiału
rozmnożeniowego roślin4. W razie potrzeby na stronach tych będą zamieszczane
dodatkowe informacje.

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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