
I 

(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/536 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany decyzji Rady 2008/971/WE w odniesieniu do równoważności leśnego materiału 
rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa Rady 1999/105/WE (3) ma zastosowanie do obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym w Unii. Doty
czy ona materiału rozmnożeniowego gatunków drzew i ich sztucznych mieszańców, które mają duże znaczenie dla 
leśnictwa w całej Unii lub w jej części. 

(2) Decyzja Rady 2008/971/WE (4) ustanawia przepisy dotyczące równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego 
produkowanego w państwach trzecich. 

(3) Zjednoczone Królestwo transponowało i skutecznie wdrożyło dyrektywę 1999/105/WE oraz akty wykonawcze 
przyjęte na podstawie tej dyrektywy. 

(4) Prawo Unii, w tym dyrektywa 1999/105/WE i decyzja 2008/971/WE, miało zastosowanie do Zjednoczonego Króle
stwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie 
z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Euro
pejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (5) (zwaną „umową o wystąpieniu”), w szczególności jej art. 126 i art. 127 
ust. 1. 

(1) Opinia z dnia 27 stycznia 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja 

Rady z dnia 17 marca 2021 r.
(3) Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. L 11 

z 15.1.2000, s. 17).
(4) Decyzja Rady 2008/971/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowa

nego w krajach trzecich (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 83).
(5) Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.
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(5) W związku z zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu Zjednoczone Króle
stwo przedłożyło Komisji wniosek o uznanie, od dnia 1 stycznia 2021 r., równoważności leśnego materiału roz
mnożeniowego wyprodukowanego w tym państwie z takim materiałem produkowanym w Unii zgodnie z mającym 
zastosowanie prawem Unii. 

(6) Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że jego przepisy transponujące dyrektywę 1999/105/WE nie 
ulegną zmianie i będą nadal stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. 

(7) Komisja przeanalizowała odpowiednie ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa. Stwierdziła ona, że leśny materiał 
rozmnożeniowy, a w szczególności taki matariał w ramach kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia”, „wyselek
cjonowany” i „kwalifikowany”, produkowany w Zjednoczonym Królestwie, jest równoważny z leśnym materiałem 
rozmnożeniowym produkowanym w Unii i jest zgodny z dyrektywą 1999/105/WE oraz z załącznikiem II do 
decyzji 2008/971/WE, ponieważ prawo Zjednoczonego Królestwa daje takie same gwarancje jak prawo Unii 
w odniesieniu do zatwierdzania leśnego materiału podstawowego i środków wprowadzonych z zamiarem dalszej 
produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w celu wprowadzenia do obrotu. 

(8) W związku z tym należy uznać równoważność takiego leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego 
w Zjednoczonym Królestwie z odpowiadającym mu materiałem produkowanym w Unii. 

(9) Należy zatem włączyć Zjednoczone Królestwo do załącznika I do decyzji 2008/971/WE, bez uszczerbku dla stoso
wania prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej 
zgodnie z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do umowy o wystąpieniu w związku z załącz
nikiem 2 do tego protokołu. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/971/WE. 

(11) W świetle faktu, iż okres przejściowy przewidziany w umowie o wystąpieniu zakończył się w dniu 31 grudnia 
2020 r., oraz w celu zachowania ciągłości niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym oraz powinna 
być stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w decyzji 2008/971/WE 

W załączniku I do decyzji 2008/971/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli pomiędzy wierszem dotyczącym „CH” a wierszem dotyczącym „NO” dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„GB (**) Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) 
Eastbrook 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8DU   

_____________
(**) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia 
do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

2) w przypisie (*) pomiędzy „CH – Szwajcaria” a „NO – Norwegia” dodaje się, co następuje: 

„GB – Zjednoczone Królestwo,”. 
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Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2021 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
D. M. SASSOLI 
Przewodnicząca 

W imieniu Rady 
A.P. ZACARIAS 
Przewodniczący     
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