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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
ZWALCZANIA NIELEGALNEGO POZYSKIWANIA DREWNA I ZWIĄZANEGO Z NIM HANDLU

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, importerom drewna do UE, którzy działają jako podmioty w rozumieniu
art. 2 rozporządzenia (UE) nr 995/20104, przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim5.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie handlu drewnem,
w szczególności rozporządzenie (UE) nr 995/2010, rozporządzenie Rady (WE)
nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń w zakresie egzekwowania
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r.
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U.
L 295 z 12.11.2010, s. 23).
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W odniesieniu do przemieszczania towarów, które rozpoczęło się przed dniem wystąpienia,
a zakończy się w dniu albo po dniu wystąpienia, UE dąży do tego, by w umowie o wystąpieniu
uzgodnić ze Zjednoczonym Królestwem rozwiązania oparte na stanowisku UE w odniesieniu do
kwestii celnych niezbędnych dla zapewnienia uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa
z Unii
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en).

prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)6 oraz wszelkie powiązane z
nimi umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczące FLEGT, które UE zawarła
z państwami trzecimi7, nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje8:
 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 995/2010 podmioty mają obowiązek
postępować z należytą starannością, wprowadzając do obrotu drewno lub produkty
z drewna. Od dnia wystąpienia obowiązek ten będzie miał zastosowanie do
podmiotów z UE-27 dokonujących przywozu drewna i produktów z drewna
pochodzących z Wielkiej Brytanii – niezależnie od tego, gdzie drewno zostało
pierwotnie pozyskane.
 Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 995/2010 organizacje
monitorujące muszą mieć siedzibę w Unii. Wraz z dniem wystąpienia wygaśnie
uznawanie organizacji mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie za organizacje
monitorujące. Nie będą one mogły wykonywać zadań określonych w rozporządzeniu
(UE) nr 995/2010.
 W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 ustanowiono system zezwoleń FLEGT.
Umożliwia on kontrolowanie wprowadzania do UE drewna z państw zawierających z
UE dwustronne umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczące FLEGT. Po
odpowiednim uzgodnieniu takie umowy o dobrowolnym partnerstwie zawierają
zobowiązania i działania z obu stron mające na celu zahamowanie nielegalnego
handlu drewnem, zwłaszcza przy pomocy systemów zezwoleń w danym kraju
partnerskim oraz wydawania zezwoleń FLEGT, które potwierdzają legalność drewna
eksportowanego do UE. Od dnia wystąpienia system ten, obejmujący umowy
o dobrowolnym partnerstwie dotyczące FLEGT, nie będzie miał zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa.
Ogólne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji
dotyczącej
działań
przeciwko
nielegalnemu
pozyskiwaniu
drewna
(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). W razie potrzeby na stronie tej będą
zamieszczane dodatkowe informacje.
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu
zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).

7

UE zawarła dotychczas umowy o dobrowolnym partnerstwie z Ghaną, Republiką Konga, Kamerunem,
Indonezją, Republiką Środkowoafrykańską i Liberią.
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Jeśli chodzi o powiadomienia o przywozie, zob. również „Zawiadomienie dla zainteresowanych stron
– Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na
przywóz/wywóz niektórych towarów” (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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