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

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba hospodářské subjekty zapojené do činností spadajících do oblasti výživy zvířat,
jako jsou žadatelé o povolení a držitelé povolení doplňkových látek, žadatelé o
aktualizaci seznamu krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a provozovatelé
krmivářských podniků zamýšlející vyvážet do EU, upozornit na právní důsledky, jež je
nutné brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti výživy zvířat. To má v různých oblastech unijního práva v oblasti
výživy zvířat zejména tyto důsledky:


žadatelé (fyzické či právnické osoby) o povolení doplňkových látek musí být
usazení v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), nebo určit
zástupce usazeného v EU a sdělit jeho příslušné kontaktní údaje Evropské komisi
v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat,
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.










držitelé povolení doplňkových látek vázaných na držitele povolení4 musí určit
zástupce usazeného v EU nebo EHP. Příslušné kontaktní údaje zástupce musí být
sděleny Evropské komisi,
žadatelé o povolení doplňkových látek, pro něž dosud nebylo uděleno povolení
prováděcím nařízením, neboť probíhá hodnocení nebo proces povolování, musí
určit zástupce usazeného v EU nebo EHP. Příslušné kontaktní údaje zástupce
musí být sděleny Evropské komisi,
žadatelé o všeobecná povolení5 doplňkových látek, pro něž dosud nebylo
uděleno povolení prováděcím nařízením, neboť probíhá hodnocení nebo proces
povolování, musí určit zástupce usazeného v EU nebo EHP. Příslušné kontaktní
údaje zástupce musí být sděleny Evropské komisi,
žadatelé (fyzické či právnické osoby) žádající o aktualizaci seznamu krmiv
určených ke zvláštním účelům výživy, pro něž dosud nebylo uděleno povolení,
neboť probíhá hodnocení nebo proces povolování, musí určit zástupce usazeného
v EU nebo v EHP a sdělit jeho kontaktní údaje Evropské komisi. Kromě žádostí
předložených fyzickými či právnickými osobami mohou o aktualizaci seznamu
krmiv určených ke zvláštním účelům výživy požádat i členské státy,
provozovatelé krmivářských podniků zamýšlející vyvážet do EU musí pro
podniky zapojené do této činnosti určit zástupce v EU nebo v EHP. V souladu s
právními předpisy EU v oblasti úředních kontrol a hygieny krmiv jsou za
povolování těchto dovozů z třetích zemí odpovědny členské státy. Zástupci mají
určité povinnosti, jež by měli provozovatelé krmivářských podniků při vývozu do
EU zvážit.

Žadatelé, držitelé povolení a provozovatelé krmivářských podniků budou muset jednat s
dostatečným předstihem, aby zabránili dopadu na nepřetržité dodávky krmiva v Evropské
unii. Vzhledem k harmonogramům postupů stanoveným v regulačním rámci bude třeba
nezbytné informace předložit včas.
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.
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Doplňkové látky, které obsahují GMO, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, zootechnické
doplňkové látky, kokcidiostatika a histomonostatika.
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Technologické doplňkové látky, senzorické doplňkové látky a nutriční doplňkové látky.
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