KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ
DYREKCJA GENERALNA DS. ŚRODOWISKA
DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i MŚP
DYREKCJA GENERALNA DS. HANDLU
DYREKCJA GENERALNA DS. DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE KLIMATU
DYREKCJA GENERALNA DS. MIGRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
SŁUŻBA DS. INSTRUMENTÓW POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Bruksela, 25 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
POZWOLEŃ NA PRZYWÓZ/WYWÓZ NIEKTÓRYCH TOWARÓW

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, zainteresowanym stronom zaangażowanym w przemieszczanie towarów
będących przedmiotem pozwoleń na przywóz i wywóz lub mogących stać się
przedmiotem takich pozwoleń od dnia wystąpienia przypomina się o skutkach prawnych,
które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się
państwem trzecim4. 5
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia do przemieszczania towarów do i z państw
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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 jednogłośnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.

3

Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Odnośnie do przepływu towarów, który rozpoczął się wcześniej i który zakończy się w dniu
wystąpienia albo po tym dniu („przesyłane towary”), UE dąży do tego, by uzgodnić ze Zjednoczonym
Królestwem rozwiązania, które znajdą się w umowie o wystąpieniu. Podstawowe zasady stanowiska
UE w odniesieniu do kwestii celnych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii znaleźć można pod tym adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.
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Niniejsze zawiadomienie nie dotyczy przepisów opartych na traktacie EURATOM.

trzecich, w tym Zjednoczonego Królestwa, stosować będą się w odniesieniu do pozwoleń
na przywóz i wywóz następujące zasady:
1.

POZWOLENIA

NA PRZYWÓZ I WYWÓZ WYMAGANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW

UNIJNYCH

Różne dziedziny unijnego prawa zawierają w odniesieniu do niektórych towarów
obowiązek uzyskania pozwolenia/zgody/zgłoszenia przesyłek z państwa trzeciego do
Unii Europejskiej lub odwrotnie (dalej „pozwolenie na przywóz/wywóz”). W większości
przypadków pozwolenie takie nie jest wymagane dla przemieszczania wewnątrz Unii lub
odpowiednie wymogi są inne. Pozwolenia na przywóz/wywóz są zwykle wydawane
przez właściwe organy krajowe, a zgodność z nimi podlega kontroli w ramach kontroli
celnych w Unii Europejskiej.
Od dnia wystąpienia, tam gdzie prawo unijne wymaga pozwoleń na przywóz/wywóz
towarów, przemieszczanie towarów z UE-27 do Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie
będzie wymagać takich pozwoleń na przywóz/wywóz.
2.

POZWOLENIA NA PRZYWÓZ/WYWÓZ WYDANE PRZEZ ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
JAKO PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UE NA PODSTAWIE PRAWA UNIJNEGO

Przepisy unijne mogą przewidywać możliwość wydawania pozwoleń na przywóz/wywóz
przez inne państwo członkowskie niż państwo, przez którego granicę dany towar jest
wprowadzany na terytorium Unii Europejskiej lub z niego wyprowadzany.
Od dnia wystąpienia pozwolenia na przywóz/wywóz wydane przez Zjednoczone
Królestwo jako państwo członkowskie Unii nie będą już ważne dla przemieszczania
towarów do UE-27 i odwrotnie.
3.

JAKICH TOWARÓW TO DOTYCZY?

Pozwolenia na przywóz/wywóz istnieją w wielu dziedzinach polityki i dla wielu
towarów, w tym:
 odpadów6 (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów7);
 niektórych
niebezpiecznych
chemikaliów8
(rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów9);
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

specjalnej

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.
2

 substancji zubożających warstwę ozonową10 (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową11);
 rtęci i niektórych mieszanin rtęci12 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci13);
 prekursorów narkotyków14 (rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22
grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków
pomiędzy Unią a państwami trzecimi15);
 organizmów zmodyfikowanych genetycznie16 (rozporządzenie (WE) nr 1946/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych17);
 okazów gatunków zagrożonych18 (rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi19);
 dóbr kultury20 (rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie wywozu dóbr kultury21);
 surowca diamentowego22 (rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20
grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla
handlu międzynarodowego surowcem diamentowym23);
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Więcej informacji na ten temat można
https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

znaleźć

na

specjalnej

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.
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Dz.U. L 22 z 26.1.2005, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.
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Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.
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specjalnej
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internetowej:
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specjalnej

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

internetowej:
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Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 1.
3

 produktów podwójnego zastosowania24 (rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu,
transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego
zastosowania25);
 broni palnej i amunicji26 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów
Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej
częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
(protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz
i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów
oraz amunicji27);
 technologii wojskowych i sprzętu wojskowego28 (wspólne stanowisko Rady
2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli
wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego29);
 niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci /
tortur30 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania
kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania31).
Zainteresowane strony mogą rozważyć podjęcie niezbędnych kroków, aby przygotować
się na możliwe zmiany.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

stronie

internetowej:
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Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 28.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

internetowej:
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Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/trafficking-in-firearms_en.
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Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 1.
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Wspólny wykaz uzbrojenia UE stanowi punkt odniesienia dla krajowych wykazów technologii
wojskowych i sprzętu wojskowego w państwach członkowskich, ale bezpośrednio ich nie zastępuje.
Najnowsza wersja wspólnego wykazu uzbrojenia UE opublikowana została w Dz.U C 97 z 28.3.2017,
s. 1
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Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.
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Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.
4

stronie

internetowej:

internetowej:

Ogólne informacje dotyczące pozwoleń na przywóz i wywóz można znaleźć na
podanych wyżej stronach internetowych służb Komisji. W razie potrzeby na stronach
tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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