EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Brusel 13. března 2020
REV1 – nahrazuje oznámení ze dne
23. ledna 2018 a dokument s otázkami a
odpověďmi (REV1) ze dne 13. listopadu
2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI KRMIV

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132
odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím
vylučuje.

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se provozovatelům
krmivářských podniků zejména doporučuje, aby:
− zajistili, že budou usazeni v EU, a tuto skutečnost zohlednili v odpovídajícím
označení a
− přizpůsobili distribuční kanály tak, aby zohledňovaly požadavky na dovoz.
A. PRÁVNÍ STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat
právní předpisy EU týkající se krmiv6. To má v různých oblastech unijního práva v
oblasti krmiv zejména tyto důsledky:
1.

DOVOZ DO EU
Pokud jde o dovoz krmiv do EU, v souladu s článkem 24 nařízení (ES)
č. 183/20057 platí podmínky uvedené v článku 6 směrnice Komise 98/51/ES8,
které stanoví následující: 9


Provozovny ze třetích zemí musí mít v EU svého zástupce.



Tento zástupce musí zajistit, že příslušné provozovny splňují požadavky
na hygienu krmiv, které jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům
stanoveným Unií.



Zástupce musí vést registr výrobků, které na trh EU uvedly provozovny,
jež zastupuje.

Po skončení přechodného období se budou tato pravidla vztahovat na dovoz
krmiv ze Spojeného království do EU.

6

Pokud jde o použitelnost právních předpisů EU týkajících se krmiv na Severní Irsko, viz část C tohoto
oznámení.

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví
požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

8

Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení
směrnice Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých
provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví (Úř. věst. L 208, 24.7.1998, s. 43).

9

Seznam třetích zemí, z nichž je povoleno krmivo do EU dovážet, uvedený v článku 23 nařízení (ES)
č. 183/2005 ještě nebyl sestaven.
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2.

OZNAČOVÁNÍ
Podle čl. 15 písm. b) nařízení (ES) č. 767/200910 musí být krmivo označeno
jménem a adresou provozovatele krmivářského podniku odpovědného za
označování. Tato osoba musí být usazena v EU11.
Podle čl. 16 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/200312 musí být doplňkové
látky nebo premixy doplňkových látek označeny jménem a adresou osoby
odpovědné za označování. Tato osoba musí být usazena v EU13.
Po skončení přechodného období nesmí již údaje v rámci označení obsahovat
odkaz na osobu odpovědnou za označování, jež je usazena ve Spojeném
království.

3.

POVOLENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK VÁZANÉ NA DRŽITELE POVOLENÍ
Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 nesmí v případě určitých
doplňkových látek14 takový produkt poprvé uvést na trh nikdo kromě držitele
povolení, jeho právního nástupce nebo nástupců či osoby jím písemně
zplnomocněné. Jméno držitele povolení je zahrnuto v nařízení, kterým se
uděluje povolení doplňkových látek15.
3.1.

Nevyřízené žádosti o povolení

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 musí být žadatel o povolení
nebo jeho zástupce usazen v EU.
Pokud je tedy žadatel o povolení nebo jeho zástupce v současné době usazen
ve Spojeném království, musí být po skončení přechodného období usazen v
EU nebo určit zástupce, který je po skončení přechodného období v EU
usazen. Příslušné nové kontaktní údaje je třeba sdělit Komisi.
Totéž platí pro žádosti o změnu povolení v souladu s článkem 13 nařízení
(ES) č. 1831/2003 a pro žádosti o obnovení povolení v souladu s článkem 14
uvedeného nařízení.

10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh
a používání krmiv (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

11

Je to nezbytné, aby mohly členské státy v rámci své jurisdikce ukládat požadované sankce za porušení
nařízení (ES) č. 767/2009 v souladu s článkem 31 uvedeného nařízení.

12

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových
látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

13

Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003.

14

Doplňkové látky vázané na držitele povolení jsou ty, které se skládají z geneticky modifikovaných
organismů, tyto organismy obsahují nebo z nich jsou vyrobené, přičemž patří do těchto skupin:
zootechnické doplňkové látky, kokcidiostatika a histomonostatika.

15

Ustanovení čl. 9 odst. 6 nařízení (ES) č. 1831/2003.
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3.2.

Povolené doplňkové látky

Držitel povolení, jehož jméno je uvedeno v nařízení, kterým se uděluje
povolení, v souladu s čl. 9 odst. 6 nařízení (ES) č. 1831/2003, nebo jeho
zástupce musí být usazen v EU.
Pokud je tedy držitel povolení nebo jeho zástupce v současné době usazen ve
Spojeném království, musí být po skončení přechodného období usazen v EU
nebo určit zástupce, který je po skončení přechodného období v EU usazen.
Komise za tímto účelem změnila stávající povolení přijetím následujících
prováděcích opatření:


prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/13816,



prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/14617,



prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/22118.

POVOLENÍ GENERICKÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

4.

Na doplňkové látky, které nejsou vázané na konkrétního držitele povolení (tj.
jiné doplňkové látky, než jsou uvedené v oddíle 3) („generické doplňkové
látky“)19, se uplatní tato ustanovení:


Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 musí být žadatel o povolení
nebo jeho zástupce usazen v EU. Pokud ještě povolení uděleno nebylo,
žadatel usazený ve Spojeném království si musí zřídit sídlo v EU nebo určit
zástupce usazeného v EU a sdělit příslušné kontaktní údaje Komisi.



Totéž platí pro žádosti o obnovení povolení v souladu s článkem 14 nařízení
(ES) č. 1831/2003.



Pokud již byla generická doplňková látka povolena, (původní) žadatel
nemusí být usazen v EU, ani nemusí určit svého zástupce v EU.

16

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/138 ze dne 29. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1356/2004, (ES) č. 1464/2004, (ES) č. 786/2007, (ES) č. 971/2008, (EU) č. 1118/2010, (EU)
č. 169/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 888/2011 a (EU) č. 667/2013, pokud jde o jméno držitele
povolení doplňkových látek (Úř. věst. L 26, 30.1.2019, s. 1).

17

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/146 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení
(EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro
dojnice (Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 12).

18

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/221 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES)
č. 785/2007, (ES) č. 379/2009, (ES) č. 1087/2009, (EU) č. 9/2010, (EU) č. 337/2011 a prováděcí
nařízení (EU) č. 389/2011, (EU) č. 528/2011, (EU) č. 840/2012, (EU) č. 1021/2012, (EU) 2016/899,
(EU) 2016/997, (EU) 2017/440 a (EU) 2017/896, pokud jde o jméno držitele povolení a zástupce
držitele povolení u některých doplňkových látek (Úř.věst. L 35, 7.2.2019, s. 28).

19

Technologické doplňkové látky, senzorické doplňkové látky a nutriční doplňkové látky. Viz příloha I
nařízení (ES) č. 1831/2003.
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5.

SEZNAM URČENÝCH UŽITÍ
VÝŽIVY (TZV. PARNUTS)

KRMIVA URČENÉHO KE ZVLÁŠTNÍM ÚČELŮM

Otázky týkající se PARNUTs řeší články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.
Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2009 musí být žadatel o aktualizaci
seznamu určených užití usazen v EU.
Pokud ještě povolení uděleno nebylo, žadatel musí být v EU usazen po
skončení přechodného období.
Pokud již uděleno bylo, (původní) žadatel v EU usazen být nemusí.
B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ20
1.

KRMIVA JINÉHO NEŽ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
V čl. 41 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že existující a jednotlivě
identifikovatelné zboží (jak je stanoveno v uvedené dohodě), které bylo v
souladu s právními předpisy před koncem přechodného období uvedeno na trh
v EU nebo Spojeném království, může být dále dodáváno na trh EU nebo
Spojeného království a může být v oběhu mezi těmito dvěma trhy, než se
dostane ke koncovému uživateli.
Hospodářský subjekt, který se na uvedené ustanovení odvolává, nese důkazní
břemeno a musí na základě jakéhokoli příslušného dokumentu prokázat, že
zboží bylo uvedeno na trh EU nebo Spojeného království před koncem
přechodného období21.
Pro účely uvedeného ustanovení se „uvedením na trh“ rozumí první dodání
zboží k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v EU nebo ve Spojeném
království v průběhu obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně22.
„Dodáním zboží k distribuci, spotřebě nebo použití“ se rozumí, že „existující a
jednotlivě identifikovatelné zboží poté, co prošlo fází výroby, je předmětem
písemné nebo ústní dohody mezi dvěma nebo několika právnickými nebo
fyzickými osobami o převedení vlastnictví, jakéhokoli jiného vlastnického
práva nebo držby dotčeného zboží, nebo je předmětem nabídky právnické nebo
fyzické osobě nebo osobám k uzavření takové dohody“23.

20

Pokud byla jednotlivá krmiva držena v EU před koncem přechodného období za účelem prodeje,
včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, lze tuto „zásobu“
krmiv v EU po skončení přechodného období prodat, distribuovat nebo převést (viz definice v čl. 3
bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002: „uváděním na trh“ se rozumí držení potravin nebo krmiv za účelem
prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i
prodej, distribuce a další formy převodu jako takové).

21

Článek 42 dohody o vystoupení.

22

Ustanovení čl. 40 písm. a) a b) dohody o vystoupení.

23

Ustanovení čl. 40 písm. c) dohody o vystoupení.
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Příklad: Jednotlivá krmiva prodaná výrobcem se sídlem ve Spojeném
království velkoobchodníkovi se sídlem ve Spojeném království před koncem
přechodného období, která jsou označena odpovědnými provozovateli
krmivářských podniků usazenými ve Spojeném království, mohou být do EU i
nadále dovážena, aniž by bylo nutné měnit označení krmiva.
Nejsou tím dotčeny sanitární nebo fytosanitární kontroly, které mohou platit
pro dovoz po skončení přechodného období.
2.

KRMIVA ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Pravidla stanovená v oddíle B.1 tohoto oznámení se nevztahují na krmiva
živočišného původu24.
Tyto produkty musí po skončení přechodného období splňovat pravidla EU pro
krmiva stanovená v oddíle A tohoto oznámení, a to i v případě, že produkt byl
uveden na trh Spojeného království před koncem přechodného období.

C. PRAVIDLA, KTERÁ SE
SEVERNÍM IRSKU

PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ NA KRMIVA V

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku25. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního
Irska, přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období26.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko,
je na Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát27.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že právní předpisy EU týkající se krmiv se
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko28.
To znamená, že odkazy na EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat
tak, že zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno
vykládat tak, že odkazují pouze na Velkou Británii.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:

24

Ustanovení čl. 41 odst. 3 písm. b) dohody o vystoupení.

25

Článek 185 dohody o vystoupení.

26

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

27

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

28

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 34 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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krmiva uvedená na trh v Severním Irsku musí být v souladu s právními předpisy
EU týkajícími se krmiv, pokud jde o požadavky na povolení, označování atd.,



krmiva přepravená ze Severního Irska do EU nejsou dováženými krmivy (viz
oddíl A.1 tohoto oznámení),



krmiva přepravená z Velké Británie do Severního Irska jsou dováženými krmivy
(viz oddíl A.1 tohoto oznámení),



držitel povolení / žadatel může být usazen v Severním Irsku (viz oddíly A.3 a A.4
tohoto oznámení).

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


se podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu29,



zahájilo námitkové řízení, ochranný postup nebo rozhodčí řízení, pokud se týkají
technických předpisů, norem, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení
vydaných nebo provedených členskými státy EU30,



jednalo jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování, šetření a povolování31.

Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


Spojené království nemůže s ohledem na Severní Irsko zahájit postup pro
aktualizaci seznamu PARNUTS.

Internetové stránky Komise týkající se krmiv (https://ec.europa.eu/food/safety/animalfeed_en) poskytují obecné informace o krmivech i sérii „otázek a odpovědí“ ve vztahu k
výživě zvířat. Obsah těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

29

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

30

Ustanovení čl. 7 odst. 3 pátého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

31

Ustanovení čl. 13 odst. 6 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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