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z dnia 16 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
HODOWLI ZWIERZĄT („ZOOTECHNIKA”)

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i stało się
„państwem trzecim”1. Umowa o wystąpieniu2 przewiduje okres przejściowy, który
upływa dnia 31 grudnia 2020 r.3 Do tego czasu prawo Unii stosuje się w całości do
Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie4.
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 w dniu zakończenia okresu przejściowego.
W każdym przypadku skutkiem takiego porozumienia byłyby stosunki, które z punktu
widzenia warunków dostępu do rynku będą znacznie różnić się od udziału
Zjednoczonego Królestwa w rynku wewnętrznym5, w unii celnej UE oraz w obszarze
podatku VAT i podatku akcyzowego.
W związku z tym wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności podmiotom
gospodarczym, przypomina się o sytuacji prawnej po zakończeniu okresu przejściowego
(część A poniżej). W niniejszym zawiadomieniu wyjaśniono również przepisy mające
zastosowanie w Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego (część B
poniżej).
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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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.
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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 wykluczył takie
przedłużenie.
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Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków przewidzianych w art. 127 umowy o wystąpieniu, z których
żaden nie jest istotny w kontekście niniejszego zawiadomienia.
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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.

Zalecenia dla zainteresowanych stron:
Hodowcy, których zwierzęta hodowlane są wpisane do ksiąg hodowlanych założonych
przez związki hodowców lub zarejestrowane w rejestrach hodowlanych uznanych
w Zjednoczonym Królestwie, mogą rozważyć wpisanie tych zwierząt do odpowiednich
ksiąg hodowlanych lub ich zarejestrowanie przed końcem okresu przejściowego
(również) we właściwych księgach i rejestrach założonych dla tej samej rasy lub
krzyżówki w UE.
A. SYTUACJA PRAWNA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO
Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie hodowli zwierząt,
a w szczególności rozporządzenie (UE) 2016/10126, nie będą już miały zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa7. Ma to w szczególności następujące skutki:
1. WPISYWANIE

ZWIERZĄT HODOWLANYCH DO KSIĄG HODOWLANYCH/REJESTRÓW
HODOWLANYCH ZAŁOŻONYCH W UE

Po zakończeniu okresu przejściowego związki hodowców i przedsiębiorstwa
hodowlane w Zjednoczonym Królestwie nie będą już wymienione w wykazie
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1012. Wiąże się to z następującymi
konsekwencjami:


zwierzęta hodowlane czystorasowe i mieszańce świń lub potomstwo
wyprodukowane z materiału biologicznego zwierząt hodowlanych
czystorasowych i mieszańców świń, które znajdują się w UE w momencie
zakończenia okresu przejściowego i są wpisane wyłącznie do księgi
hodowlanej lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym w Zjednoczonym
Królestwie, mogą zostać wpisane do księgi hodowlanej lub zarejestrowane
w rejestrze hodowlanym w UE wyłącznie na warunkach określonych
w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/1012;



zwierzęta hodowlane czystorasowe i mieszańce świń lub potomstwo
wyprodukowane z materiału biologicznego zwierząt hodowlanych
czystorasowych i mieszańców świń, które wprowadza się do UE po
zakończeniu okresu przejściowego, mogą zostać wpisane do księgi
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych
czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu
ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG
i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli
zwierząt”) (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66).
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W odniesieniu do stosowania części rozporządzenia (UE) 2016/1012 do Irlandii Północnej zob. część
B niniejszego zawiadomienia.
2

hodowlanej lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym w UE wyłącznie na
warunkach określonych w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/1012.
Warunki te obejmują wymóg, aby dane zwierzę hodowlane lub dawcy materiału
biologicznego zostali wpisani do księgi hodowlanej lub zarejestrowani w rejestrze
hodowlanym prowadzonym przez podmiot zajmujący się hodowlą w Zjednoczonym
Królestwie, który musi być ujęty w wykazie podmiotów zajmujących się hodowlą
przewidzianym w art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1012.
2. WPROWADZANIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH DO UE
W odniesieniu do wprowadzania żywych zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych,
do UE zainteresowane strony powinny zapoznać się z dokumentem pt.
„Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia publicznego związane z przemieszczaniem żywych zwierząt”8.
Ponadto przypomina się, że po zakończeniu okresu przejściowego


zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu towarzyszy
świadectwo zootechniczne zgodnie z art. 30 i 33 rozporządzenia (UE)
2016/1012 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/7179;



koniowate przywożone ze Zjednoczonego Królestwa do UE mają być
identyfikowane zgodnie z art. 14 i 15 rozporządzenia wykonawczego (UE)
2015/26210.

3. STAWKI

CELNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ZWIERZĄT
CZYSTORASOWYCH – ŚWIADECTWO ZOOTECHNICZNE

HODOWLANYCH

Aby do zwierząt przywożonych do UE miała zastosowanie stawka celna dotycząca
zwierząt hodowlanych czystorasowych, zwierzętom tym musi towarzyszyć
świadectwo zootechniczne oraz dokumentacja zgodnie z art. 37 rozporządzenia
(UE) 2016/1012.
Wymóg ten ma zastosowanie do przywozu zwierząt hodowlanych czystorasowych
ze Zjednoczonego Królestwa do UE po zakończeniu okresu przejściowego.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_pl
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do
wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału
biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 9.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na
podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji
koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia), Dz.U. L 59 z 3.3.2015, s. 1.
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B. PRZEPISY

MAJĄCE ZASTOSOWANIE W IRLANDII
OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

PÓŁNOCNEJ

PO ZAKOŃCZENIU

Po zakończeniu okresu przejściowego stosuje się Protokół w sprawie Irlandii/Irlandii
Północnej („protokół IE/NI”)11. Protokół IE/NI, którego początkowy okres stosowania
wynosi 4 lata po zakończeniu okresu przejściowego, podlega okresowemu zatwierdzaniu
przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej12.
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, 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 członkowskie13.
Protokół IE/NI przewiduje, że art. 37 i art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 ma
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu
do Irlandii Północnej14.
Oznacza to, że odniesienia do UE w części A.3 niniejszego zawiadomienia należy
rozumieć jako odniesienia obejmujące Irlandię Północną, podczas gdy odniesienia do
Zjednoczonego Królestwa należy rozumieć jako odniesienia dotyczące wyłącznie
Wielkiej Brytanii.
W szczególności oznacza to między innymi:


Zwierzętom hodowlanym czystorasowym przewożonym z Wielkiej Brytanii do
Irlandii Północnej musi towarzyszyć świadectwo zootechniczne oraz dokumentacja
zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/1012, aby miała do nich zastosowanie
stawka celna dotycząca zwierząt hodowlanych czystorasowych.

Ogólne informacje dotyczące hodowli zwierząt oraz szczegółowe informacje na temat
uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, które realizują
zatwierdzone programy hodowlane dla różnych ras, jak również wykazy podmiotów
zajmujących się hodowlą w państwach trzecich można znaleźć na stronie internetowej
Komisji
dotyczącej
„zootechniki”
(https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en).
Ogólne informacje dotyczące identyfikacji koniowatych oraz szczegółowe informacje
o instytucjach wydających dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych można znaleźć
na stronie internetowej Komisji dotyczącej identyfikacji zwierząt z rodziny koniowatych
(https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en).
W razie potrzeby na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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Art. 185 umowy o wystąpieniu.
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Art. 18 protokołu IE/NI.
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Art. 7 ust. 1 umowy o wystąpieniu w związku z art. 13 ust. 1 protokołu IE/NI.
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Art. 5 ust. 4 protokołu IE/NI i sekcja 39 załącznika 2 do tego protokołu.
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