Au fost modificate cerințele post Brexit, pentru importul
semințelor în și din Regatul Unit
După intrarea în vigoare a Brexitului, cerințele pentru importul
semințelor din Marea Britanie (GB) în Uniunea Europeană (UE) s-au
modificat.
Având în vedere faptul că după Brexit, GB a devenit o țară terță,
UE a solicitat, la importul semințelor, echivalența inspecțiilor în câmp
și a controalelor selecțiilor conservative realizate în Regatul Unit
(UK).
Solicitare echivalență
După încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de
retragere, GB a prezentat Comisiei o cerere de recunoaștere, începând
cu 1 ianuarie 2021, a echivalenței semințelor de plante furajere, a
semințelor de cereale, a semințelor de sfeclă, a semințelor de legume
și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în GB, cu
semințele de plante furajere, semințele de cereale, semințele de sfeclă,
semințele de legume și semințele de plante oleaginoase și pentru fibre
produse în Uniune și în conformitate cu Directivele 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE.
Echivalența inspecțiilor și controalelor
Parlamentul European și Consiliul au acordat Regatului Unit,
echivalența pentru Directivele de comercializare a semințelor nr.
66/401 / CEE (plante furajere), nr. 66/402/CEE (cereale), nr.
2002/54/CE (sfeclă), 2002/57 / CE (oleaginoase și pentru fibre), astfel
cum este prezentată Decizia (UE) nr. 2021/537 a Parlamentului
European și a Consiliului din 24 martie 2021 de modificare a
Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce
privește echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor
privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul
Unit, publicată în JOUE Seria L, nr. 108/29 martie 2021).
Amendamentul Deciziilor nr. 2003/17/CE (echivalența
inspecțiilor în câmp, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor
produse în țări terțe) și nr. 2005/834/CE (echivalența controalelor
selecțiilor conservative efectuate în anumite țări terțe) se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Echivalența menționată nu include Directivele 2002/56/CE
(cartoful de sămânță) și 2002/55/ CE (semințe de legume).
UK nu modifică cerințele
Regatul Unit nu modifică cerințele pentru semințele importate,
din țările pentru care UE a acordat echivalența, Decizia nr.
2003/17/CE privind inspecțiile pe teren efectuate în țări terțe asupra
culturilor producătoare de semințe și privind echivalența semințelor
produse în țări terțe, fiind păstrată în legislația internă, astfel încât:

toate țările recunoscute de UE ca echivalente pentru
certificarea semințelor la sfârșitul lunii decembrie 2020, vor continua
să fie recunoscute ca echivalente;

deși cerințele sunt aceleași, etichetarea ar trebui să indice
acum Regulile și standardele GB în loc de Regulile și standardele UE
atunci când semințele sunt exportate în GB;

certificarea OECD și certificatul ISTA Orange
International sau echivalent vor fi necesare în continuare;

dacă semințele sunt destinate importului în Irlanda de Nord
(NI), atunci cerințele actuale ale UE ar trebui să fie îndeplinite și să se
aplice în continuare NI (aceasta înseamnă declarația privind normele
și standardele UE);

dacă semințele certificate în conformitate cu schemele de
semințe OECD sunt importate și destinate comercializării în GB,
atunci soiul va trebui să fie fie pe lista GB sau în Lista soiriulor NI și
pe Lista OECD;

soiurile importate în NI ar trebui să figureze pe Lista
OECD, iar pentru comercializare în NI ar trebui să figureze pe Lista
soirilor din NI sau în Catalogul comun al UE;

dacă semințele sunt importate în conformitate cu schemele
de semințe OCDE și nu sunt comercializate, atunci soiul ar trebui să
fie pe lista OCDE.
UK recunoaște echivalența SM
Pentru țările nou recunoscute, GB a acordat recunoașterea
echivalenței statelor membre (SM) ale UE, Elveției, Islandei și
Norvegiei, dacă țara respectivă este membră a schemei OCDE
relevante, astfel:


GB respectă cerințele și condițiile deciziei nr. 2003/17/ CE,
ceea ce înseamnă că semințele importate în GB dintr-un SM al UE,
Elveția, Islanda și Norvegia trebuie să respecte normele OCDE, fiind
necesar și un certificat internațional ISTA, portocaliu;

pe etichetă este necesară o declarație conform căreia
sămânța respectă Regulile și Standardele din GB;

dacă semințele sunt destinate comercializării în GB, soiul
va trebui să figureze pe lista de varietăți a GB sau NI.
Decizii proprii
Pentru viitorii parteneri comerciali, UK va lua propriile decizii
pentru orice țări noi care solicită echivalență sau țări existente care
solicită o modificare a domeniului actual de echivalență.
Testarea DUS
CPVO a încredințat testarea DUS a soiurilor de Raigras peren
(Lolium perenne) și Trifoi alb (Trifolium repens), Centrului de testare
a soiurilor al AFBI din Crossnacreevy, Belfast.
În momentul de față, CPVO analizează împreună cu birourile de
examinare din statele membre și Comisia Europeană, aspectele
practice ale realizării DUS pentru speciile menționate.

