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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
UNIJNEGO PRAWA DO OCHRONY ODMIAN 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 data.2 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 w rozumieniu art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (zwanego dalej
rozporządzeniem podstawowym) 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 praw do ochrony
odmian roślin nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Ma to
w szczególności następujące konsekwencje:



Wszystkie wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin przyznane na mocy
rozporządzenia podstawowego pozostaną ważne na terytorium Unii bez względu na
pochodzenie hodowcy lub siedzibę urzędów badających.
Urzędy badające w Zjednoczonym Królestwie nie będą już mogły brać udziału
w badaniu technicznym dotyczącym utrzymania odmian chronionych na mocy art. 64

1

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.



i 65 rozporządzenia podstawowego. Po dniu 30 marca 2019 r. badania techniczne
będą organizowane przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
w urzędzie badającym z siedzibą w UE-27.
Zgodnie z art. 82 rozporządzenia podstawowego osoby niemające stałego miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium UE lub których przedsiębiorstwo nie zostało
utworzone na terytorium UE mogą brać udział w postępowaniu przed Urzędem tylko
wówczas, jeżeli ustanowią one pełnomocnika, który ma stałe miejsce zamieszkania
lub którego siedziba bądź zakład znajdują się na terytorium UE. Wszyscy
zainteresowani hodowcy, którzy mają obecnie miejsce zamieszkania lub siedzibę
wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie, powinni rozważyć wyznaczenie
w odpowiednim czasie pełnomocnika zgodnie z przepisami tego artykułu.

Działania planowane przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
Urzędom badającym w Zjednoczonym Królestwie powierzono 864 taksonów
botanicznych. 678 spośród nich to taksony, których nie powierzono żadnemu innemu
urzędowi badającemu w Unii. CPVO otrzymał 324 wniosków dotyczących
wspomnianych 678 taksonów botanicznych. Aby zapewnić ciągłość badań technicznych
odmian należących do tych taksonów botanicznych, CPVO zorganizował procedurę
(„procedura dotycząca nowych gatunków”), która ma zapewnić najpóźniej od dnia
30 marca 2019 r. powierzenie urzędom badającym w Unii przynajmniej tych 324
taksonów botanicznych, w odniesieniu do których CPVO otrzymał wnioski o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. Procedura przebiega pomyślnie
i sześciu urzędom badającym w Unii powierzono 322 wyżej wymienionych gatunków.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż niektóre urzędy badające muszą przystosować się do
nowych oczekiwań pod względem technicznym, badania odrębności, wyrównania
i trwałości niektórych gatunków mogą rozpocząć się dopiero w październiku 2018 r. lub
w styczniu 2019 r.
Wszystkie informacje na temat urzędów badających i powierzonych im gatunków są
dostępne na stronie internetowej CPVO4.
Aby ograniczyć do minimum trudności okresu przejściowego, CPVO nie będzie
powierzać badania technicznego odmian (art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego)
urzędom badających w Zjednoczonym Królestwie, jeżeli badanie to ma zakończyć się po
dniu 29 marca 2019 r.
Ogólne informacje o prawach do ochrony odmian roślin można znaleźć na poświęconej
roślinom stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa
Żywności5. W razie potrzeby na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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http://cpvo.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en
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