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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2021 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om ändring av 
rådets beslut 2003/17/EG och 2005/834/EG vad gäller likvärdighet för fältbesiktningar 

och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av 
lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

1 Yttrande av den 27 januari 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2021.
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av följande skäl:

(1) I rådets beslut 2003/17/EG1 föreskrivs att fältbesiktningar av vissa utsädesodlingar i 

de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till det beslutet på vissa villkor ska betraktas 

som likvärdiga med fältbesiktningar som utförs i enlighet med unionsrätten, och att 

utsäde av vissa arter som produceras i dessa tredjeländer på vissa villkor ska 

betraktas som likvärdigt med utsäde som produceras i enlighet med unionsrätten.

(2) Genom rådets beslut 2005/834/EG2 fastställs bestämmelser om likvärdighet för 

kontroller i vissa tredjeländer av förfaranden för upprätthållande av sorter. Där 

föreskrivs att de officiella kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter som 

genomförs i dessa tredjeländer och av de myndigheter som förtecknas i bilagan till 

det beslutet, när det gäller de arter som omfattas av de direktiv som avses för vart och 

ett av dessa tredjeländer, ska ge samma garantier som kontroller genomförda av 

medlemsstater.

1 Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar 
av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land 
(EGT L 8, 14.1.2003, s. 10).

2 Rådets beslut 2005/834/EG av den 8 november 2005 om likvärdighet av kontroller i 
vissa tredjeländer av förfaranden för upprätthållande av sorter och om ändring av beslut 
2003/17/EG (EUT L 312, 29.11.2005, s. 51).
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(3) Förenade kungariket har införlivat och genomfört rådets direktiv 66/401/EEG1, 

66/402/EEG2, 2002/53/EG3, 2002/54/EG4, 2002/55/EG5 och 2002/57/EG6 samt de 

genomförandeakter som antagits enligt dessa direktiv. Dessa genomförandeakter 

innehåller de regler som ligger till grund för erkännandet av den berörda 

likvärdigheten enligt dessa direktiv.

(4) Unionsrätten, inklusive besluten 2003/17/EG och 2005/834/EG, var tillämplig på och 

i Förenade kungariket under den övergångsperiod som löpte ut den 31 december 

2020, i enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen7 

(utträdesavtalet), särskilt artiklarna 126 och 127.1.

(5) Mot bakgrund av utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet 

har Förenade kungariket lämnat en begäran till kommissionen om att utsäde av 

foderväxter, stråsäd, betutsäde, utsäde av köksväxter och utsäde av olje- och 

spånadsväxter som produceras i Förenade kungariket från och med den 1 januari 

2021 ska erkännas som likvärdiga med utsäde av foderväxter, stråsäd, betutsäde,  

utsäde av köksväxter och utsäde av olje- och spånadsväxter som produceras i 

unionen i enlighet med direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG 

och 2002/57/EG.

1 Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter 
(EGT 125, 11.7.1966, s. 2298).

2 Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd 
(EGT 125, 11.7.1966, s. 2309).

3 Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för 
arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1).

4 Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT 
L 193, 20.7.2002, s. 12).

5 Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter 
(EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

6 Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och 
spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

7 EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
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(6) Förenade kungariket har också begärt erkännande av likvärdighet när det gäller de 

kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter som görs i Förenade 

kungariket i enlighet med dessa direktiv och i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 

66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/57/EG och 2002/53/EG.

(7) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om att dess lagstiftning om 

införlivande av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 

2002/55/EG och 2002/57/EG, inte kommer att ändras och skulle fortsätta tillämpas 

från och med den 1 januari 2021.

(8) Kommissionen har granskat den relevanta lagstiftningen i Förenade kungariket och 

dess likvärdighet med unionskraven, och konstaterat att fältbesiktningar av 

utsädesodlingar genomförs på lämpligt sätt och uppfyller villkoren i bilaga II till 

beslut 2003/17/EG och tillämpliga krav i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 

2002/54/EG och 2002/57/EG.

(9) Det är därför, för att undvika onödiga avbrott i handeln efter övergångsperiodens 

utgång, lämpligt att erkänna likvärdighet för fältbesiktningar av utsäde som 

produceras i Förenade kungariket och officiellt certifierats av de brittiska 

myndigheterna,.

(10) Kommissionen har granskat den relevanta lagstiftningen i Förenade kungariket och 

dess likvärdighet med bestämmelserna om förfaranden för upprätthållande av sorter i 

direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG. Kommissionen konstaterade att de 

kontroller av förfaranden för upprätthållande av dessa sorter som genomförs i 

Förenade kungariket ger samma garantier som de kontroller som genomförs av 

medlemsstaterna.
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(11) Det är därför lämpligt att erkänna likvärdighet för kontroller av förfaranden för 

upprätthållande av sorter, som föreskrivs i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 

2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG, som utförs i Förenade 

kungariket.

(12) Förenade kungariket bör därför tas upp i bilaga I till beslut 2003/17/EG och i bilagan 

till beslut 2005/834/EG, utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i 

Förenade kungariket med avseende på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i 

protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det 

protokollet.

(13) Besluten 2003/17/EG och 2005/834/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14) Mot bakgrund av att den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löpte ut 

den 31 december 2020 bör detta beslut, för att säkerställa kontinuiteten, träda i kraft 

så snart som möjligt och bör tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 

januari 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Ändringar av besluten 2003/17/EG och 2005/834/EG

1. Bilaga I till beslut 2003/17/EG ska ändras i enlighet med punkt 1 i bilagan till det här 

beslutet.

2. Bilagan till beslut 2005/834/EG ska ändras i enlighet med punkt 2 i bilagan till det 

här beslutet.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

1. I bilaga I till beslut 2003/17/EG ska tabellen ändras på följande sätt:

1. Följande rad ska införas mellan raderna CL och IL:

”GB** Department for Environment, Food 

& Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook 

Shaftesbury Road 

Cambridge 

CB2 8DU

66/401/EEG 

66/402/EEG 

2002/54/EG

2002/57/EG

_____________________
(**) I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 

unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om 

Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket 

vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”

2. I fotnoten (*) ska följande införas mellan ”CL – Chile,” och ”IL – Israel,”:

”GB – Förenade kungariket,”.
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2. I bilagan till beslut 2005/834/EG ska tabellen ändras på följande sätt:

1. Följande rad ska införas mellan raderna CS och IL:

”GB** Department for Environment, Food 

& Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook 

Shaftesbury Road 

Cambridge 

CB2 8DU

66/401/EEG 

66/402/EEG 

2002/54/EG

2002/55/EG

2002/57/EG

_____________________

(**) I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 

unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om 

Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket 

vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”

2. I fotnoten (*) ska följande införas mellan ”CS – Serbien och Montenegro,” och 

”IL – Israel,”:

”GB – Förenade kungariket,”.


