Drewniany materiał
opakowaniowy (DMO)
Drewniany materiał opakowaniowy
(np. palety), wykorzystywany w
transporcie wszelkich towarów,
zarówno importowanych do Unii
Europejskiej jak i eksportowanych
do Wielkiej Brytanii, będzie musiał
być oznakowany zgodnie z
Międzynarodowym Standardem ds.
środków fitosanitarnych ISPM15.
Więcej informacji w tym zakresie
dostępnych jest na stronie
piorin.gov.pl2.

Więcej informacji

Dane kontaktowe
W razie pytań:
 prosimy o kontakt
z właściwym Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (WIORiN). Dane
kontaktowe WIORiN dostępne na
stronie piorin.gov.pl
 prześlij zapytanie dotyczące brexitu w
zakresie eksportu/importu towarów
roślinnych na adres: wf@piorin.gov.pl

NOWE
PRAWO UE
W ZAKRESIE
ZDROWIA
ROŚLIN
BREXIT
Obrót towarami roślinnymi
po wyjściu Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej bez
umowy (NO-DEAL BREXIT)

Aktualne informacje dotyczące
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej w zakresie eksportu i
importu towarów pochodzenia
roślinnego, dostępne są na stronie:
http://piorin.gov.pl/eksport-iimport/brexit/.
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http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/
opakowania-drewniane/
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Wyjście Wielkiej Brytanii z
Unii Europejskiej
Po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielka
Brytania (UK) stanie się krajem trzecim
dla pozostałych państw UE, a obrót
towarami pochodzenia roślinnego
pomiędzy UK i państwami
członkowskimi UE będzie realizowany
na takich samych zasadach jak to ma
obecnie miejsce w odniesieniu do
innych krajów spoza Unii.
Jednocześnie nie będzie już stosowany
w obrocie roślinami pomiędzy UK a UE
unijny system paszportów roślin.

Eksport towarów roślinnych
do Wielkiej Brytanii
Wyszczególniony w brytyjskich
przepisach fitosanitarnych asortyment
będzie musiał być eksportowany ze
świadectwem fitosanitarnym.
Wielka Brytania przewiduje, że
świadectwo fitosanitarne będzie
wymagane dla roślin i produktów
roślinnych dotychczas zaopatrywanych
w paszporty roślin w ramach obrotu
wewnątrz Unii Europejskiej.

W szczególności będzie to dotyczyło
roślin przeznaczonych do sadzenia (w
tym nasion), określonego drewna, kory
oraz ziemniaków. Większość owoców,
warzyw, kwiatów i zieleni ciętej ma być
nadal wwożona do UK bez świadectw
fitosanitarnych.
PAMIĘTAJ! Świadectwo fitosanitarne
jest wydawane na wniosek
zainteresowanego eksportera przez
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin
i nasiennictwa właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia uprawy,
wytwarzania lub miejsce składowania,
lub miejsce łączenia towarów roślinnych.
Towary roślinne, wymagające
świadectwa fitosanitarnego (gł.
wymienione w części B Załącznika V
Dyrektywy 2000/29/EC) będą podlegały
kontroli fitosanitarnej przy wwozie do
UK.
Importer będzie musiał z wyprzedzeniem
powiadomić o przesyłce brytyjską
instytucję kontrolną1.

Import towarów roślinnych z
Wielkiej Brytanii do UE
W odniesieniu do importowanych
z UK towarów roślinnych, będą
stosowane te same wymogi i zasady
granicznej kontroli fitosanitarnej, jak dla
przesyłek pochodzących z pozostałych
krajów trzecich dla UE.
Regulowany w przepisach
fitosanitarnych UE asortyment
(w szczególności wszystkie rośliny do
sadzenia, określone drewno i kora,
a od 14 grudnia 2019 r. większość
owoców i warzyw oraz cięte kwiaty
i zieleń) będą musiały być zaopatrzone
w świadectwo fitosanitarne, wydane
w Wielkiej Brytanii.
Przesyłki towarów będą podlegały
granicznej kontroli fitosanitarnej w
pierwszym punkcie wwozu do Unii (tj.
na granicy zewnętrznej UE bez względu
na docelowe dla przesyłki państwo
członkowskie).

1
https://www.gov.uk/guidance/importing-plantsfruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk

