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Bruksela, 27 lutego 2018 r.

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

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, podmiotom zajmującym się handlem żywymi zwierzętami4 przypomina
się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone
Królestwo stanie się państwem trzecim5 6.
1

Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.

2

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.

3

Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

4

Niniejsze zawiadomienie nie dotyczy przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt
domowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, Dz.U. L 178
z 28.6.2013, s. 1).

5

W odniesieniu do żywych zwierząt, których przemieszczanie będzie trwało w dniu wystąpienia, UE
dąży do tego, by w umowie o wystąpieniu uzgodnić ze Zjednoczonym Królestwem odpowiednie
rozwiązania. Podstawowe założenia stanowiska UE w odniesieniu do towarów wprowadzonych do
obrotu, w tym żywych zwierząt, których przemieszczanie rozpoczęło się przed dniem wystąpienia, są
dostępne pod adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goodsplaced-market-under-union-law-withdrawal-date_en.

6

Ponieważ unijny dorobek prawny w dziedzinie weterynarii jest bardzo szczegółowy, w niniejszym
zawiadomieniu określono jedynie podstawowe zasady. Strona internetowa Komisji dotycząca
przywozu żywych zwierząt (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) zawiera ogólne
informacje dotyczące prawodawstwa UE w zakresie zdrowia zwierząt mającego zastosowanie do
przywożonych żywych zwierząt.

Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące ochrony zdrowia
publicznego i zdrowia zwierząt w dziedzinie wewnątrzunijnego handlu żywymi
zwierzętami7 8 9 10 11, wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury12, kontroli tego
rodzaju przemieszczania13 oraz prawa UE w zakresie transportu zwierząt14 nie będą już
mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
Niniejsze zawiadomienie odnosi się również do przemieszczania żywych zwierząt i jaj
wylęgowych z Wysp Normandzkich i wyspy Man i na te wyspy15.
1.

WPROWADZANIE ŻYWYCH ZWIERZĄT DO UE

Zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt:
Począwszy od dnia wystąpienia, wprowadzanie żywych zwierząt16 17 ze Zjednoczonego
Królestwa do UE-27 jest zabronione z powodów związanych ze zdrowiem publicznym
i zdrowiem zwierząt, chyba że:

7

Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt
wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. 121 z 29.7.1964, s.
1977).

8

Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19).

9

Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich
(Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1).

10

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt, regulująca handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj
wylęgowych (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74).

11

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia
zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków
nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach
Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s.
54).

12

Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia
zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt
wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14).

13

Dyrektywa Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych
i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi
zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz.U. L 224
z 18.8.1990, s. 29).

14

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych z tym działań (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

15

Rozporządzenie (EWG) nr 706/73 Rady z dnia 12 marca 1973 r. dotyczące uzgodnień wspólnotowych
mających zastosowanie do Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man w zakresie handlu produktami
rolnymi (Dz.U. L 68 z 15.3.1973, s. 1).
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do celów zdrowia zwierząt18 Zjednoczone Królestwo zostało umieszczone przez
Komisję w wykazie państw trzecich. Do celów umieszczenia w wykazie stosuje się
dyrektywę 2004/68/WE oraz przepisy szczególne;



spełnione zostały szczególne warunki dotyczące zdrowia zwierząt i warunki
wystawiania świadectw weterynaryjnych określone w wykazie w odniesieniu do
gatunków lub kategorii zwierząt ze Zjednoczonego Królestwa;



Zjednoczone Królestwo zostało umieszczone przez Komisję w wykazie jako
państwo trzecie posiadające plan kontroli pozostałości zatwierdzony zgodnie
z dyrektywą 96/23/WE19 w odniesieniu do zwierząt i produktów zwierzęcych w nim
określonych. Do umieszczenia w wykazie stosuje się rozdział VI dyrektywy
96/23/WE.

„Umowa trójstronna” zawarta zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/156/WE między Francją,
Irlandią i Zjednoczonym Królestwem od dnia wystąpienia nie ma zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa .
Począwszy od dnia wystąpienia, te zasadnicze wymogi podlegają kontroli przy
wprowadzeniu na terytorium UE-27 poprzez zastosowanie obowiązkowych kontroli
granicznych, w tym kontroli weterynaryjnych, w pierwszym miejscu wprowadzenia na
terytorium Unii:


żywe zwierzęta mogą być wprowadzane do UE-27 jedynie przez „punkty kontroli
granicznej”20 zatwierdzone dla określonych gatunków i kategorii zwierząt;



każdej przesyłce musi towarzyszyć należycie wypełnione świadectwo zdrowia
zgodne z przepisami UE regulującymi aspekty zdrowotne przywozu zwierząt21;



każda przesyłka poddawana jest kontrolom dokumentacji, identyfikacji i kontrolom
fizycznym22;

16

Bydło, świnie, owce i kozy, koniowate, drób i jaja wylęgowe, zwierzęta akwakultury, pszczoły
i trzmiele, inne „zwierzęta kopytne” wymienione w dyrektywie 2004/68/WE. Psy, koty i fretki
przemieszczane w celach handlowych.

17

W przypadku zwierząt innych niż wymienione w przypisie 16, w tym niektórych zwierząt wysyłanych
z lub do jednostek, instytutów lub ośrodków zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem C do dyrektywy
92/65/EWG, do wprowadzania zwierząt z państw trzecich zastosowanie mogą mieć krajowe warunki
dotyczące zdrowia zwierząt (art. 18 ust. 2 dyrektywy 92/65/EWG). Obowiązują jednak przepisy UE
dotyczące kontroli granicznych.

18

Dyrektywa Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt
regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt
kopytnych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 320). W przypadku zwierząt z rodziny koniowatych, drobiu,
zwierząt akwakultury i innych zwierząt zob. przypisy powyżej.

19

Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych
substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L
125 z 23.5.1996, s. 10).

20

Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów
kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów
weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L
296 z 12.11.2009, s. 1).

21

Art. 4 dyrektywy Rady 91/496/EWG.

22

Art. 4 dyrektywy Rady 91/496/EWG.
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żywe zwierzęta mogą być wprowadzane do UE-27 jedynie z urzędowym
dokumentem (wspólny dokument weterynaryjny wejścia) potwierdzającym, że
kontrole graniczne zostały przeprowadzone w sposób zadowalający zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi zdrowia zwierząt i zdrowia
publicznego.

Od dnia wystąpienia warunki te mają również zastosowanie do wprowadzania do UE-27
żywych zwierząt ze Zjednoczonego Królestwa do celów tranzytu ze Zjednoczonego
Królestwa do innego państwa trzeciego lub do innej części Zjednoczonego
Królestwa23. Ponadto przesyłka musi przejść przez punkty kontroli granicznej, zarówno
w momencie wejścia do Unii, jak i wyjścia z niej; należy także dokonać odpowiednich
zgłoszeń w ramach zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego
(TRACES)24. 25
W przypadku tranzytu z UE-27 przez Zjednoczone Królestwo do UE-27 żywym
zwierzętom musi towarzyszyć świadectwo handlu wewnątrzunijnego i przy
wprowadzaniu na terytorium UE-27 muszą one przejść przez punkt kontroli granicznej;
konieczne jest również dokonanie odpowiednich zgłoszeń w ramach zintegrowanego
skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES)26. 27
Dobrostan zwierząt:
Żywe zwierzęta dopuszczone do wprowadzenia do UE-27 muszą być przewożone
zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt ustanowionymi
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/200528 i będą poddawane kontrolom w punktach
kontroli granicznej przez właściwe organy, jak ustanowiono w art. 21 wspomnianego
rozporządzenia29.
23

Szczególne przepisy dotyczące tranzytu koniowatych ustanowiono w decyzji Komisji 2010/57/UE
z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiającej gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych
transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (Dz.U.
L 32 z 4.2.2010, s. 9).

24

Decyzja Komisji 2003/623/WE z dnia 19 sierpnia 2003 r. dotycząca opracowania zintegrowanego
skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego pod nazwą Traces (Dz.U. L 216 z 28.8.2003, s. 58).

25

Art. 9 dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej zasady regulujące
organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich
(Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56).

26

Ponadto w odniesieniu do tranzytu niektórych zwierząt kopytnych stosuje się art. 12 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 206/2010.

27

Zastosowanie mają także przepisy dotyczące wyprowadzania żywych zwierząt, zob. sekcja 2
niniejszego zawiadomienia.

28

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych z tym działań (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

29

Zob. również zawiadomienie Komisji dla zainteresowanych stron pt. „Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące zezwoleń oraz świadectw i licencji dla przewoźników
żywych
zwierząt
oraz
dla
kierowców
i osób
obsługujących”
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).
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2.

WYPROWADZANIE ŻYWYCH ZWIERZĄT Z UE

Zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt:
Począwszy od dnia wystąpienia, wyprowadzanie żywych zwierząt30 z państwa
członkowskiego do Zjednoczonego Królestwa przez terytorium innego państwa
członkowskiego podlega następującym warunkom:


operacja transportowa musi przebiegać w taki sposób, aby zagwarantować, zgodnie
z decyzją 93/444/EWG31, pozostawanie przesyłki pod dozorem celnym do punktu
odprawy32 z terytorium Unii;



każdej przesyłce zwierząt towarzyszą dokumenty weterynaryjne lub świadectwa
weterynaryjne spełniające odpowiednie wymagania weterynaryjne Zjednoczonego
Królestwa oraz świadectwa zdrowia do celów handlu wewnątrzunijnego, które
zawierają, w stosownych przypadkach, dodatkowe gwarancje przewidziane
w przepisach Unii w odniesieniu do zwierząt przeznaczonych do uboju;



należy przesłać komunikat w systemie TRACES do miejsca przeznaczenia, które jest
punktem kontroli granicznej odprawy lub organem lokalnym w miejscu, w którym
znajduje się punkt odprawy, oraz do organów centralnych miejsca przeznaczenia
i państwa członkowskiego tranzytu.

Dobrostan zwierząt:
Transport żywych zwierząt opuszczających UE do Zjednoczonego Królestwa będzie
musiał być zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 aż do ostatecznego miejsca
przeznaczenia i będzie podlegał kontroli w punkcie wyjścia przez właściwe organy
zgodnie z art. 21 tego rozporządzenia.
Podmioty prywatne powinny pamiętać o tym, że szczegółowe warunki dotyczące
przemieszczania i przywozu żywych zwierząt są regularnie aktualizowane. Ogólne
informacje dotyczące prawodawstwa UE w zakresie zdrowia zwierząt mającego
zastosowanie do przywożonych żywych zwierząt można znaleźć na stronie internetowej
Komisji
dotyczącej
przywozu
żywych
zwierząt
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en). W razie potrzeby na stronach tych
będą zamieszczane dodatkowe informacje.
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
30

Bydło, świnie, owce, kozy, koniowate, drób i jaja wylęgowe, psy, koty i fretki, pszczoły i trzmiele
oraz zwierzęta akwakultury.

31

Decyzja Komisji 93/444/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad regulujących
handel wewnątrzwspólnotowy niektórymi żywymi zwierzętami i produktami przeznaczonymi na
wywóz do państw trzecich (Dz.U. L 208 z 19.8.1993, s. 34). W przypadku wyprowadzania żywych
zwierząt do państwa trzeciego bez przechodzenia przez inne państwo członkowskie, nie mają
zastosowania żadne szczególne przepisy UE.

32

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) decyzji 93/444/EWG „punkt odprawy” oznacza miejsce znajdujące się
w bliskiej odległości od zewnętrznej granicy jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do
dyrektywy Rady 90/675/EWG, dysponujące możliwościami dozoru celnego.
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