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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE PASZ

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i stało się
„państwem trzecim”1. Umowa o wystąpieniu2 określa okres przejściowy, który kończy
się dnia 31 grudnia 2020 r.3 Do tego czasu prawo Unii stosuje się w całości do
Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium4.
W okresie przejściowym UE i Zjednoczone Królestwo będą prowadzić negocjacje
w sprawie porozumienia dotyczącego nowego partnerstwa, przewidującego
w szczególności strefę wolnego handlu. Nie jest jednak pewne, czy takie porozumienie
zostanie zawarte i czy wejdzie w życie z końcem okresu przejściowego. W każdym razie
skutkiem takiego porozumienia byłyby stosunki, które z punktu widzenia warunków
dostępu do rynku znacznie różniłyby się od udziału Zjednoczonego Królestwa w rynku
wewnętrznym5, w unii celnej UE oraz w obszarze podatku VAT i podatku akcyzowego.
Dlatego też wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności podmiotom
gospodarczym, przypomina się o sytuacji prawnej mającej zastosowanie po zakończeniu
okresu przejściowego (część A poniżej). W niniejszym zawiadomieniu wyjaśniono
również pewne istotne postanowienia dotyczące wystąpienia zawarte w umowie
1

Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

2

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7 („umowa
o wystąpieniu”).

3

Okres przejściowy może, przed dniem 1 lipca 2020 r., zostać jednorazowo przedłużony o rok lub dwa
lata (art. 132 ust. 1 umowy o wystąpieniu). Rząd Zjednoczonego Królestwa jak dotąd wykluczał takie
przedłużenie.

4

Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków przewidzianych w art. 127 umowy o wystąpieniu, z których
żaden nie jest istotny w kontekście niniejszego zawiadomienia.

5

W szczególności umowa o wolnym handlu nie przewiduje takich zasad rynku wewnętrznego (w
obszarze towarów i usług), jak zasada wzajemnego uznawania, zasada kraju pochodzenia
i harmonizacja. Umowa o wolnym handlu nie znosi również formalności celnych i kontroli celnych,
w tym formalności dotyczących pochodzenia towarów i materiałów użytych do ich wytworzenia, ani
zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych.

o wystąpieniu (część B poniżej), a także przepisy mające zastosowanie w Irlandii
Północnej po zakończeniu okresu przejściowego (część C poniżej).

Porady dla zainteresowanych stron
Aby zaradzić skutkom opisanym w niniejszym zawiadomieniu, podmioty działające na
rynku pasz powinny przede wszystkim:
− zapewnić ustanowienie siedziby w UE i odzwierciedlić to w odpowiednim
oznakowaniu; oraz
− dostosować kanały dystrybucji, żeby uwzględnić wymogi związane z przywozem.
A. SYTUACJA PRAWNA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO
Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie pasz nie będą już
miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa6. Ma to w szczególności
następujące skutki dla różnych przepisów UE dotyczących pasz:
1.

PRZYWÓZ DO UE
W przypadku przywozu pasz do UE zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE)
nr 183/20057 zastosowanie mają warunki określone w art. 6 dyrektywy
Komisji 98/51/WE8, które przewidują, że: 9


zakłady z państw trzecich muszą mieć przedstawiciela z siedzibą w UE;



przedstawiciel musi zapewnić, by zakłady te spełniały wymogi dotyczące
higieny pasz co najmniej równoważne wymogom ustanowionym przez
UE;



przedstawiciel musi prowadzić rejestr produktów wprowadzanych do
obrotu w UE, pochodzących z zakładów, które reprezentuje.

Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy te mają zastosowanie do
przywozu pasz ze Zjednoczonego Królestwa do UE.

6

W odniesieniu do stosowania unijnego prawa paszowego w Irlandii Północnej – zob. część C
niniejszego zawiadomienia.

7

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.

8

Dyrektywa Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiająca niektóre środki w celu wykonania
dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych
zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, Dz.U. L 208
z 24.7.1998, s. 43.

9

Nie sporządzono jeszcze wykazu państw trzecich, z których można przywozić pasze do UE zgodnie
z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.
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2.

ETYKIETOWANIE
Zgodnie z art. 15 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 767/200910 pasza musi być
opatrzona nazwiskiem lub nazwą i adresem podmiotu działającego na rynku
pasz odpowiedzialnego za etykietowanie. Osoba ta musi mieć siedzibę w
UE11.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/200312 dodatki
paszowe i premiksy muszą być opatrzone nazwiskiem lub nazwą i adresem
osoby odpowiedzialnej za etykietowanie. Osoba ta musi mieć siedzibę w
UE13.
Po zakończeniu okresu przejściowego informacje na etykietach nie mogą już
zawierać odniesienia do osoby odpowiedzialnej za etykietowanie mającej
siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

3.

NA STOSOWANIE DODATKÓW PASZOWYCH POWIĄZANYCH
Z DANYM POSIADACZEM ZEZWOLENIA

ZEZWOLENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w przypadku
niektórych dodatków14 żadna osoba nie może po raz pierwszy wprowadzić
produktu do obrotu z wyjątkiem posiadacza zezwolenia, jego następcy(-ów)
prawnego(-ych) lub osoby działającej na podstawie jego pisemnej zgody.
Nazwisko/nazwę posiadacza zezwolenia zawarto w rozporządzeniu w sprawie
udzielenia zezwolenia na stosowanie tych dodatków15.
3.1.

Wnioski o zezwolenie oczekujące na rozpatrzenie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub jego przedstawiciel musi mieć siedzibę w
UE.
W związku z tym, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie lub jego
przedstawiciel ma obecnie siedzibę w Zjednoczonym Królestwie,
wnioskodawca musi ustanowić siedzibę w UE po zakończeniu okresu
10

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wprowadzania na rynek i stosowania pasz, Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

11

Jest to konieczne, aby państwa członkowskie mogły w razie potrzeby stosować kary za naruszenie
przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w granicach swoich kompetencji zgodnie z art. 31 tego
rozporządzenia.

12

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

13

Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

14

Dodatki powiązane z posiadaczem zezwolenia to dodatki zawierające GMO, składające się z GMO lub
wyprodukowane z GMO oraz dodatki należące do następujących kategorii: dodatki zootechniczne,
kokcydiostatyki i histomonostatyki.

15

Art. 9 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
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przejściowego albo musi wyznaczyć przedstawiciela z siedzibą w UE po
zakończeniu okresu przejściowego. Odpowiednie nowe dane kontaktowe
należy przekazać Komisji.
To samo dotyczy wniosków o zmianę zezwolenia zgodnie z art. 13
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 oraz wniosków o przedłużenie zezwolenia
zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.
3.2.

Dopuszczone dodatki paszowe

Posiadacz
zezwolenia,
którego
nazwisko/nazwę
wymieniono
w rozporządzeniu w sprawie udzielenia zezwolenia zgodnie z art. 9 ust. 6
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub jego przedstawiciel musi mieć
siedzibę w UE.
W związku z tym, jeżeli posiadacz zezwolenia lub jego przedstawiciel ma
obecnie siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, posiadacz zezwolenia musi
mieć siedzibę w UE po zakończeniu okresu przejściowego albo musi
wyznaczyć przedstawiciela z siedzibą w UE po zakończeniu okresu
przejściowego.
W tym celu Komisja zmieniła obowiązujące zezwolenia przez przyjęcie
następujących środków wykonawczych:

4.



rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/13816;



rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/14617;



rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/22118.

DOPUSZCZENIE GENERYCZNYCH DODATKÓW PASZOWYCH
W przypadku dodatków paszowych, które nie są powiązane z konkretnym
posiadaczem zezwolenia (tj. dodatki paszowe inne niż te, o których mowa
w sekcji 3) („generyczne dodatki paszowe”)19, stosuje się następujące zasady:

16

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/138 z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 1356/2004, (WE) nr 1464/2004, (WE) nr 786/2007, (WE) nr 971/2008, (UE)
nr 1118/2010, (UE) nr 169/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 888/2011 i (UE)
nr 667/2013 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na dodatki paszowe, Dz.U. L 26
z 30.1.2019, s. 1.

17

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/146 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/502 dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych, Dz.U. L 27
z 31.1.2019, s. 12.

18

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/221 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 785/2007, (WE) nr 379/2009, (WE) nr 1087/2009, (UE) nr 9/2010, (UE)
nr 337/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 389/2011, (UE) nr 528/2011, (UE)
nr 840/2012, (UE) nr 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 i (UE) 2017/896
w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia oraz do przedstawiciela posiadacza zezwolenia na
niektóre dodatki paszowe, Dz.U. L 35 z 7.2.2019, s. 28.
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5.



Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub jego przedstawiciel musi mieć siedzibę w
UE. Jeżeli zezwolenia jeszcze nie udzielono, wnioskodawca z siedzibą
w Zjednoczonym Królestwie musi ustanowić siedzibę w UE albo musi
wyznaczyć przedstawiciela z siedzibą w UE oraz musi przekazać Komisji
odpowiednie dane kontaktowe;



To samo dotyczy wniosków o przedłużenie zezwolenia zgodnie z art. 14
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003;



Jeżeli generyczny dodatek paszowy uzyskał już zezwolenie, (poprzedni)
wnioskodawca nie musi mieć siedziby w UE ani wyznaczać swojego
przedstawiciela w UE.
WYKAZ

PLANOWANYCH ZASTOSOWAŃ
SZCZEGÓLNYCH POTRZEB ŻYWIENIOWYCH

PASZ

PRZEZNACZONYCH

DO

Wnioski dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych regulują art. 9 i 10
rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 767/2009 wnioskodawca ubiegający się o aktualizację wykazu
planowanych zastosowań musi mieć siedzibę w UE.
Jeżeli zezwolenia jeszcze nie udzielono, wnioskodawca musi mieć siedzibę w
UE na koniec okresu przejściowego.
Jeżeli pasza przeznaczona do szczególnych potrzeb żywieniowych została już
dopuszczona, (poprzedni) wnioskodawca nie musi mieć siedziby w UE.
B. ISTOTNE

POSTANOWIENIA
20
O WYSTĄPIENIU

1.

DOTYCZĄCE

WYSTĄPIENIA

ZAWARTE

W UMOWIE

PASZA NIEPOCHODZĄCA OD ZWIERZĄT
Art. 41 ust. 1 umowy o wystąpieniu stanowi, że istniejący i możliwy do
indywidualnego zidentyfikowania towar, który został legalnie wprowadzony
do obrotu w UE lub w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu
przejściowego, może być nadal udostępniany na rynku Unii lub Zjednoczonego
Królestwa oraz być przedmiotem obrotu między tymi dwoma rynkami, zanim
dotrze do użytkownika końcowego.

19

Dodatki technologiczne, dodatki sensoryczne i dodatki dietetyczne. Zob. załącznik I do
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

20

Jeżeli dana pasza jest przechowywana w UE, przed upływem okresu przejściowego, do celów
sprzedaży – w tym oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, za opłatą lub nieodpłatnie
– te „zapasy” paszy można sprzedawać, dystrybuować lub nimi dysponować na terytorium UE po
upływie okresu przejściowego (zob. definicja w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002:
„»wprowadzenie na rynek« oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży,
z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie, oraz
sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania”).

5

Na podmiocie gospodarczym, który powołuje się na to postanowienie,
spoczywa ciężar wykazania, na podstawie wszelkich odpowiednich
dokumentów, że towar został wprowadzony do obrotu w UE lub
Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego21.
Do celów tego postanowienia „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwszą
dostawę towaru na rynek w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub
wykorzystania w UE lub w Zjednoczonym Królestwie w ramach działalności
handlowej, za opłatą lub nieodpłatnie22. „Dostawa towaru na rynek w celu jego
dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania” oznacza, że „istniejący i możliwy
do indywidualnego zidentyfikowania towar, po zakończeniu etapu produkcji,
jest przedmiotem pisemnej lub ustnej umowy między co najmniej dwiema
osobami prawnymi lub fizycznymi dotyczącej przeniesienia własności,
dowolnych innych praw rzeczowych lub posiadania w odniesieniu do tego
towaru, bądź towar ten jest przedmiotem oferty złożonej osobie prawnej lub
fizycznej lub osobom prawnym lub fizycznym w celu zawarcia takiej
umowy”23.
Przykład: Dana pasza, którą producent ze Zjednoczonego Królestwa sprzedał
przed zakończeniem okresu przejściowego sprzedawcy hurtowemu ze
Zjednoczonego Królestwa i na której etykiecie widnieje nazwa
odpowiedzialnego podmiotu działającego na rynku pasz z siedzibą
w Zjednoczonym Królestwie, może nadal zostać przywieziona do UE bez
konieczności ponownego etykietowania produktu paszowego.
Nie oznacza to zwolnienia z wszelkich kontroli sanitarnych ani fitosanitarnych,
które mogą mieć zastosowanie do przywożonych produktów po zakończeniu
okresu przejściowego.
2.

PASZA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Zasady określone w sekcji B.1 niniejszego zawiadomienia nie dotyczą pasz
pochodzenia zwierzęcego24.
Po okresie przejściowym takie produkty muszą być zgodne z przepisami UE
dotyczącymi paszy określonymi w sekcji A niniejszego zawiadomienia,
niezależnie od tego, czy produkt wprowadzono do obrotu w Zjednoczonym
Królestwie przed zakończeniem tego okresu.

21

Art. 42 umowy o wystąpieniu.

22

Art. 40 lit. a) i b) umowy o wystąpieniu.

23

Art. 40 lit. c) umowy o wystąpieniu.

24

Art. 41 ust. 3 lit. b) umowy o wystąpieniu.
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C. PRZEPISY

DOTYCZĄCE PASZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE W IRLANDII
ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

PÓŁNOCNEJ

PO

Po zakończeniu okresu przejściowego stosuje się Protokół w sprawie Irlandii/Irlandii
Północnej („protokół IE/NI”)25. Protokół IE/NI, którego początkowy okres
stosowania wynosi 4 lata po zakończeniu okresu przejściowego, podlega
okresowemu zatwierdzaniu przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej 26.
Zgodnie z protokołem IE/NI pewne przepisy prawa UE mają zastosowanie również
do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do
Irlandii Północnej. Ponadto UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły w protokole
IE/NI, że w zakresie, w jakim przepisy UE mają zastosowanie do Zjednoczonego
Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej,
Irlandia Północna jest traktowana jak państwo członkowskie27.
Protokół IE/NI przewiduje, że prawo paszowe UE ma zastosowanie do
Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii
Północnej28.
Oznacza to, że odniesienia do UE w częściach A i B niniejszego zawiadomienia
należy rozumieć jako odniesienia obejmujące Irlandię Północną, podczas gdy
odniesienia do Zjednoczonego Królestwa należy rozumieć jako odniesienia
dotyczące wyłącznie Wielkiej Brytanii.
Konkretnie oznacza to między innymi, że:


Pasza wprowadzana na rynek w Irlandii Północnej musi być zgodna z prawem
paszowym UE w odniesieniu do wymogów dotyczących zezwoleń, etykietowania
itp.;



Pasza przesyłana z Irlandii Północnej do UE nie stanowi paszy przywożonej (zob.
powyżej w sekcji A.1);



Pasza przesyłana z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej stanowi paszę
przewożoną (zob. powyżej w sekcji A.1);



Posiadacz zezwolenia/wnioskodawca może mieć siedzibę w Irlandii Północnej
(zob. powyżej w sekcji A.3 i A.4).

W protokole IE/NI wykluczono jednak możliwość, aby Zjednoczone Królestwo
w odniesieniu do Irlandii Północnej:


uczestniczyło w podejmowaniu i formułowaniu decyzji dotyczących Unii29;

25

Art. 185 umowy o wystąpieniu.

26

Art. 18 protokołu IE/NI.

27

Art. 7 ust. 1 umowy o wystąpieniu w związku z art. 13 ust. 1 protokołu IE/NI.

28

Art. 5 ust. 4 protokołu IE/NI i sekcja 34 załącznika 2 do tego protokołu.
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wszczynało procedury sprzeciwu, procedury ochronne czy procedury
arbitrażowe, o ile takie procedury dotyczą przepisów technicznych, norm, ocen,
rejestracji, świadectw, homologacji lub zezwoleń wydanych lub
przeprowadzonych przez państwa członkowskie UE30;



pełniło rolę wiodącego organu ds. procedur oceny, badań i zezwoleń31.

Konkretnie oznacza to między innymi, że:


Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do Irlandii Północnej, nie może rozpocząć
procedury aktualizacji wykazu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb
żywieniowych.

Ogólne informacje na temat pasz, jak również serię dokumentów zawierających pytania
i odpowiedzi dotyczące żywienia zwierząt, można znaleźć na stronie internetowej
Komisji dotyczącej pasz (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en). W razie
potrzeby na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

29

W przypadkach gdy konieczna jest wymiana informacji lub wzajemne konsultacje, zajmie się tym
wspólna konsultacyjna grupa robocza powołana w art. 15 protokołu IE/NI.

30

Art. 7 ust. 3 akapit piąty protokołu IE/NI.

31

Art. 13 ust. 6 protokołu IE/NI.

8

