EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Bryssel den 23 januari 2018
TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM SALUFÖRING AV UTSÄDE
OCH ANNAT VÄXTFÖRÖKNINGSMATERIAL

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen)2.
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla växtförädlare och
leverantörer av utsäde och andra växtförökningsmaterial som omfattas av direktiven
66/401/EEG (foderväxter), 66/402/EEG (stråsäd), 68/193/EEG (vinstockar), 98/56/EG
(prydnadsväxter), 1999/105/EG (skogsodlingsmaterial), 2002/53/EG (gemensamma
sortlistan för arter av lantbruksväxter), 2002/54/EG (betutsäde), 2002/55/EG (utsäde av
köksväxter), 2002/56/EG (utsädespotatis), 2002/57/EG (olje- och spånadsväxter),
2008/72/EG
(förökningsmaterial
av
grönsaker)
och
2008/90/EG
(fruktplantsförökningsmaterial) om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när
Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde tillämpas från och med utträdesdagen inte längre EU:s regler på området
saluföring av växtförökningsmaterial på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande
konsekvenser när det gäller saluföring och införande i gemensamma sortlistor:
Införande i gemensamma sortlistor eller nationella register (sortlista, register eller
förteckning)
Alla växtförädlare och leverantörer som berörs av saluföring av utsäde och
förökningsmaterial som nämns ovan påminns om vissa rättsliga konsekvenser som
behöver beaktas i samband med eventuella åtgärder:
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

 Arter av lantbruks- och köksväxter måste bevaras i en av EU:s 27 medlemsstater för
att utsäde av dessa arter ska få saluföras inom unionen.
 För att få saluföras i hela unionen måste arter av utsäde av foderväxter, utsäde av
stråsäd, betutsäde, utsäde av köksväxter, förökningsmaterial av köksväxter,
utsädespotatis och utsäde av olje- och spånadsväxter (arter av lantbruks- och
köksväxter) enligt ovannämnda lagstiftning undersökas och godkännas av minst en
medlemsstat och vara införda i den gemensamma sortlistan enligt direktiv 2002/53/EG
eller direktiv 2002/55/EG. Arter som endast har införts i de gemensamma sortlistorna
av Förenade kungariket måste godkännas av en annan medlemsstat för att arterna ska
få vara kvar i de sortlistorna och få fortsätta att saluföras i EU efter utträdesdagen.
Berörda parter bör därför lämna in sina ansökningar till det ansvariga officiella
organet i en av EU:s 27 medlemsstater i god tid före utträdesdagen, för att säkra att
dessa arter i god tid också förs in i respektive gemensamma sortlista.
 Enligt direktiv 68/193/EEG om förökningsmaterial av vinstockar, direktiv
1999/105/EG om skogsodlingsmaterial och direktiv 2008/90/EG om
fruktplantsförökningsmaterial får arter eller frökällor endast saluföras i unionen om de
införts i det nationella registret i en medlemsstat eller – när det gäller direktiv
1998/56/EG om förökningsmaterial av prydnadsväxter – åtminstone i en
leverantörsförteckning i en av EU:s 27 medlemsstater. Arter eller frökällor som endast
har införts i Förenade kungarikets register måste godkännas av en annan medlemsstat
eller av en leverantör i en annan medlemsstat för att få fortsätta att saluföras i EU efter
utträdesdagen. Berörda parter bör därför lämna in sina ansökningar till det ansvariga
officiella organet eller till en leverantör i en av EU:s 27 medlemsstater i god tid före
utträdesdagen, för att säkra att dessa arter eller frökällor i god tid förs in i det
nationella registret eller i leverantörsförteckningen.
 Flera arter som ska införas i den gemensamma sortlistan enligt direktiv 2002/53/EG
eller 2002/55/EG håller för närvarande på att genomgå provning i Förenade
kungariket (på begäran av antingen växtförädlare eller provningsmyndigheter i EU:s
27 medlemsstater, på grundval av bilaterala provningsarrangemang). Växtförädlare
bör vara medvetna om att provningsresultaten efter utträdesdagen måste härröra från
provningar som utförts i en av EU:s 27 medlemsstater för att arten ska kunna tas upp i
de gemensamma sortlistorna eller i ett nationellt register. Växtförädlare bör också vara
uppmärksamma på att det utöver provningar av särskiljbarhet, enhetlighet och
stabilitet, som omfattas av samma krav i alla medlemsstater, för vissa arter också
kommer att krävas ytterligare undersökningar av odlings- och användningsvärdet, i de
fall då kraven i vissa medlemsstater skiljer sig från kraven i Förenade Kungariket.
Saluföring av utsäde och förökningsmaterial
Enligt ovannämnda lagstiftning omfattas import av utsäde och förökningsmaterial från
tredjeland av bestämmelserna i vart och ett av direktiven angående erkännande av
likvärdiga krav i tredjeland.
Berörda parter bör slutligen vara medvetna om att förberedelserna inför Förenade
kungarikets utträde inte bara är en fråga för europeiska och nationella myndigheter utan
också för privata parter. Växtförädlare kan därför vara tvungna att följa utvecklingen,
anpassa sina förfaranden och att beakta de förändringar som beskrivs ovan.
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Kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet ger på sin webbplats
om växtförökningsmaterial allmän information i frågan4. Webbplatsen kommer att
uppdateras med ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en
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