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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ ŻYWNOŚCI I PASZY ORAZ ZAMIERZONEGO
UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA ORGANIZMÓW ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE

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 data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”.
W związku z tym przypomina się podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność
wchodzącą w zakres rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie
zmodyfikowanej żywności i paszy oraz dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie, że
przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE mają zatem znaczenie nie
tylko dla władz europejskich i krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, posiadaczom zezwoleń i wnioskodawcom 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 genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy oraz zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego
Królestwa. Ma to w szczególności następujące skutki w różnych obszarach dotyczących
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz zamierzonego uwalniania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie:

– na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 posiadacze zezwolenia lub ich
przedstawiciele muszą mieć siedzibę w Unii Europejskiej (lub w jednym z umawiających
się państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
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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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– wnioskodawcy ubiegający się o wprowadzenie do obrotu organizmów
zmodyfikowanych genetycznie na podstawie dyrektywy 2001/18/WE muszą wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za wprowadzanie do obrotu z siedzibą w Unii Europejskiej (lub
w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Podmioty gospodarcze powinny wziąć pod uwagę, że wnioski, zgłoszenia
i zawiadomienia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i dyrektywy
2001/18/WE mogą być składane wyłącznie właściwym organom państw członkowskich
UE (lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W szczególności
podmioty gospodarcze powinny starannie uwzględnić przewidywany harmonogram
przed złożeniem każdego nowego wniosku, w którym Zjednoczone Królestwo miałoby
być państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy na podstawie dyrektywy
2001/18/WE.
Ogólne informacje dotyczące genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz
świadomego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
znajdują się na stronie internetowej Komisji dotyczącej bezpieczeństwa żywności.
W razie potrzeby udostępniane będą dokumenty zawierające odpowiedzi na pytania
dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i dyrektywy 2001/18/WE.
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