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REV1 – zastępuje zawiadomienie
z dnia 21 marca 2018 r.

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

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. Do tego czasu prawo Unii stosuje się w całości do
Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium3.
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
wewnętrznym4, 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
o wystąpieniu (część B poniżej), a także przepisy mające zastosowanie w Irlandii
Północnej po zakończeniu okresu przejściowego (część C poniżej).

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”).
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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.

Porady dla zainteresowanych stron: Aby zaradzić skutkom opisanym w niniejszym
zawiadomieniu, wszelkim podmiotom dokonującym przywozu drewna i produktów
z drewna ze Zjednoczonego Królestwa zaleca się upewnienie się, że przestrzegają zakazu
wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących
z takiego drewna oraz przestrzegają zasad należytej staranności na podstawie art. 4 i 6
rozporządzenia (UE) nr 995/2010.

Uwaga:
Niniejsze zawiadomienie nie odnosi się do:
-

przepisów UE dotyczących zdrowia roślin;

-

przepisów UE dotyczących gatunków zagrożonych;

-

przepisów prawa celnego UE.

Tych kwestii dotyczą inne zawiadomienia, które zostaną lub zostały opublikowane5.
Ponadto zwraca się uwagę na bardziej ogólne zawiadomienie dotyczące zakazów
i ograniczeń, w tym pozwoleń na przywóz/wywóz.
A. SYTUACJA PRAWNA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO
Po zakończeniu okresu przejściowego 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 drewna6, system zezwoleń
wprowadzony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie
ustanowienia systemu FLEGT7 (egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie
leśnictwa) oraz wszelkie powiązane umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczące
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, które Unia
Europejska zawarła z państwami trzecimi8, nie będą już mieć zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa9. W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje:

5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_pl

6

Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.

7

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.

8

Oprócz Indonezji – jak dotąd jedynego państwa wydającego zezwolenia FLEGT – UE zawarła
dobrowolne umowy o partnerstwie z Ghaną, Republiką Konga, Kamerunem, Indonezją, Republiką
Środkowoafrykańską, Liberią i Wietnamem.

9

Informacje na temat stosowania rozporządzeń (UE) nr 995/2010 i (WE) nr 2173/2005 do Irlandii
Północnej znajdują się w części C niniejszego zawiadomienia.
2

1.

NALEŻYTA

STARANNOŚĆ W ODNIESIENIU DO DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA
WPROWADZANYCH DO OBROTU W UE

Zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 995/2010 podmioty nie mogą
wprowadzać do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów
pochodzących z takiego drewna i mają obowiązek zachowania należytej staranności
w odniesieniu do drewna i produktów z drewna, które chcą wprowadzić do obrotu.
Podmioty są zobowiązane do zachowania należytej staranności na podstawie
systemu zasad należytej staranności, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE)
nr 995/2010, a tym samym muszą wykluczyć wprowadzanie na rynek wewnętrzny
drewna, w przypadku którego ryzyko nielegalnego pozyskania jest istotne, oraz
produktów pochodzących z takiego drewna. Po zakończeniu okresu przejściowego
obowiązek ten będzie miał zastosowanie również do wszystkich podmiotów
w państwach, do których ma zastosowanie rozporządzenie (UE) nr 995/2010, którzy
importują drewno i produkty z drewna ze Zjednoczonego Królestwa (tj. którzy
wprowadzają drewno pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa na rynek UE) – bez
względu na to, gdzie drewno zostało pierwotnie pozyskane.
2.

ORGANIZACJE MONITORUJĄCE
Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 995/2010 organizacje
monitorujące muszą mieć siedzibę w Unii. Po zakończeniu okresu przejściowego
wygaśnie uznawanie organizacji mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie za
organizacje monitorujące. Nie będą one mogły wykonywać zadań określonych
w rozporządzeniu (UE) nr 995/2010.

3.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZYWÓZ
Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 ustanawia system zezwoleń na przywóz do UE
drewna i produktów z drewna z państw, które zawarły z Unią umowy
o dobrowolnym partnerstwie dotyczące egzekwowania prawa, zarządzania i handlu
w dziedzinie leśnictwa i posiadają operacyjny system zezwoleń FLEGT. Zgodnie
z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 995/2010 drewno będące przedmiotem zezwolenia
FLEGT uznaje się za legalnie pozyskane w rozumieniu rozporządzenia (UE)
nr 995/2010 i w związku z tym podmioty nie muszą stosować wobec takiego
drewna środków i procedur należytej staranności10. Dotyczy to wyłącznie ważnych
zezwoleń FLEGT wydanych przez organy państw trzecich wydające zezwolenia na
podstawie umów o dobrowolnym partnerstwie zawartych między Unią a państwami
trzecimi11. Po zakończeniu okresu przejściowego system ten, obejmujący umowy
o dobrowolnym partnerstwie dotyczące FLEGT, nie będzie już miał zastosowania
do Zjednoczonego Królestwa.

10

Na chwilę obecną rozporządzeniem FLEGT jest objęta jedynie Indonezja, zgodnie z rozporządzeniem
delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającym załączniki I i III do
rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie
z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii
Europejskiej (C/2016/3438), Dz.U. L 223 z 18.8.2016, s. 1.

11

Inne zezwolenia wydawane na podstawie umów między państwami trzecimi nie są ważne w Unii
Europejskiej.
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B. ISTOTNE

POSTANOWIENIA
O WYSTĄPIENIU

DOTYCZĄCE

WYSTĄPIENIA

ZAWARTE

W UMOWIE

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.
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 przejściowego12.
Do celów tego postanowienia „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwszą dostawę
towaru na rynek w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania w ramach
działalności handlowej, za opłatą lub nieodpłatnie13. „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”14.
Przykład: Obowiązek zachowania należytej staranności określony w rozporządzeniu
(UE) nr 995/2010 nie ma zastosowania do przesyłki drewna lub produktów z drewna,
które zostało już legalnie wprowadzone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie przed
zakończeniem okresu przejściowego i udostępnione na rynku UE po zakończeniu okresu
przejściowego.
Pozostaje to bez uszczerbku dla kontroli fitosanitarnych, które mogą mieć zastosowanie
do przywozu po zakończeniu okresu przejściowego.
C. 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”)15. Protokół IE/NI, którego początkowy okres stosowania
wynosi 4 lata po zakończeniu okresu przejściowego, podlega okresowemu zatwierdzaniu
przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej16.

12

Art. 42 umowy o wystąpieniu.

13

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

14

Art. 40 lit. c) umowy o wystąpieniu.

15

Art. 185 umowy o wystąpieniu.

16

Art. 18 protokołu IE/NI.
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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 członkowskie17.
Protokół IE/NI przewiduje, że rozporządzenia (UE) nr 995/2010 i (WE) nr 2173/2005
mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie
w odniesieniu do Irlandii Północnej18.
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.
W szczególności oznacza to między innymi, że:


Do celów rozporządzeń (UE) nr 995/2010 i (WE) nr 2173/2005 przemieszczanie
drewna i produktów z drewna z Irlandii Północnej do UE i z UE do Irlandii
Północnej nie stanowi przywozu, lecz przemieszczanie wewnątrzunijne.



Do celów rozporządzeń (UE) nr 995/2010 i (WE) nr 2173/2005 przemieszczanie
drewna i produktów z drewna z Wielkiej Brytanii lub państwa trzeciego do
Irlandii Północnej stanowi przywóz. Oznacza to, że w odniesieniu do
wprowadzania do obrotu takiego drewna i produktów z drewna podmioty
w Irlandii Północnej muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających
z rozporządzeń (UE) nr 995/2010 i (WE) nr 2173/2005. W szczególności oznacza
to, że:
o podmioty w Irlandii Północnej będą zobowiązane do zachowania
należytej staranności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 995/2010
w odniesieniu do takich produktów;
o drewno i produkty z drewna przywożone przez podmioty z Irlandii
Północnej z państwa wydającego zezwolenia FLEGT będą musiały
posiadać zezwolenia FLEGT wydane przez to państwo na podstawie
umowy o dobrowolnym partnerstwie z Unią Europejską.



W odniesieniu do Irlandii Północnej należy wyznaczyć właściwy organ na
podstawie rozporządzenia (UE) nr 995/2010 i rozporządzenia (WE)
nr 2173/2005.



Organizacje monitorujące z siedzibą w UE mogą wykonywać zadania na
podstawie rozporządzenia (UE) nr 995/2010 w Irlandii Północnej.

17

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

18

Art. 5 ust. 4 protokołu IE/NI i sekcja 26 załącznika 2 do tego protokołu.
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Wymóg posiadania siedziby dotyczący organizacji monitorujących jest spełniony
w przypadku organizacji monitorujących mających siedzibę w Irlandii Północnej
(zob. jednak niżej).

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


uczestniczyło w podejmowaniu i kształtowaniu decyzji Unii19;



powoływało się na uznawanie w UE ocen przeprowadzanych przez organy
mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, z zastrzeżeniem wyjątków20.

W szczególności oznacza to między innymi, że:


zadania wykonywane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 995/2010 przez
organizacje monitorujące z siedzibą w Irlandii Północnej nie są ważne w UE; są
one ważne tylko w Irlandii Północnej.

Ogólne informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Komisji
dotyczących
działań
przeciwko
nielegalnemu
pozyskiwaniu
drewna
(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
i
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). W razie potrzeby na stronie tej będą
zamieszczane dodatkowe informacje.
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska.
Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

19

W przypadkach gdy konieczne będą wymiana informacji lub wzajemne konsultacje, będą się one
odbywać we wspólnej konsultacyjnej grupie roboczej ustanowionej na mocy art. 15 protokołu IE/NI.

20

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