către Secretariat, Christophe
engleză
română
Afișează mesajul inițial
Se traduce întotdeauna: engleză

LA: SCP / SFG / SMS / FPS / SPO / SVO / SVOwic membri
Stimați membri,
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, la data de 30 martie 2019,
relațiile comerciale dintre UE și Marea Britanie se va schimba în mod semnificativ.
Una dintre consecințele majore care afectează amelioratorii și cei care lucrează în
industria de semințe este că soiurile culturilor plasate în Catalogul comun numai prin intermediul
listei naționale britanice vor fi eliminate.
După cum s-a menționat în comunicarea CE din 8 septembrie 2017 „(...) soiurile de semințe de
plante furajere, a semințelor de cereale, a semințelor de sfeclă, a semințelor de legume,
materialul săditor de legume, cartofi de sămânță și a semințelor de plante oleaginoase și pentru
fibre (agricole și specii de legume) trebuie să fie examinate și acceptate de către cel puțin un stat
membru și în cataloagele comune ale Directivei 2002/53 / CE sau a Directivei 2002/55 / CE, care
urmează să fie permis să fie comercializate în întreaga Uniune. Un soi care au fost incluse în
cataloagul comun numai de către Regatul Unit, trebuie să fie acceptat de către un alt stat
membru, pentru ca soiul să rămână în cataloagul comun, în scopul de a continua să i se permită
să fie comercializat în UE după data retragerii. Astfel, părțile interesate trebuie să depună cererile
respective la organismul oficial responsabil dintr-unul din cele 27-state membre UE în timp util,
înainte de această dată, pentru a se asigura că aceste soiuri sunt, de asemenea, introduse în timp
util în respectivele Cataloage comune. “
Prin urmare, cei care ar dori să continue comercializarea acestor soiuri, după retragerea britanică
din UE (30 martie 2019) sunt încurajate să solicite înregistrarea într - unul din statele membre
rămase.
Mai multe țări au pus deja în aplicare astfel de proceduri.
De exemplu:
•

Țările de Jos - procedura este explicată aici . (în limba olandeză)

•

Franța - a se vedea atașat - fișier: esa_18.0259

În cazul în care aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest subiect, vă rugăm să nu
ezitați să contactați secretariatul ESA.
Cu stima,
(În numele lui Christophe Rouillard)
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