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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA
Z UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW UE DOTYCZĄCYCH PASZ

Dnia 23 stycznia 2018 r. służby Komisji Europejskiej opublikowały „Zawiadomienie dla
zainteresowanych stron – wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE
dotyczące pasz”1. W zawiadomieniu tym przypomniano, że:
„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 wystąpieniu2 zostanie
ustalona inna data3. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy »państwem trzecim«4.
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 gospodarczym prowadzącym działalność wchodzącą w zakres
żywienia zwierząt, takim jak osoby ubiegające się o zezwolenie i posiadacze zezwoleń na
dodatki paszowe, wnioskodawcy zwracający się o zaktualizowanie wykazu pasz
przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych oraz podmioty działające na
rynku pasz zamierzające dokonywać wywozu do UE, przypomina się o skutkach
prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo
stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie żywienia zwierząt
nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa”.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl#sante.
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.

3

4

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.
Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

Niniejszy wykaz pytań i odpowiedzi (ułożonych w pary) opracowany przez służby
Komisji Europejskiej ma na celu dostarczenie zainteresowanym stronom dalszych
wskazówek na podstawie zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Niniejszy wykaz
będzie w razie konieczności dalej aktualizowany oraz uzupełniany.
1.

JAKIE PRZEPISY UE DOTYCZĄ PASZ?
Cztery różne akty prawne dotyczące pasz ustanawiają wymogi dla państw
niebędących członkami UE, z których będą wynikać pewne obowiązki dla
podmiotów działających na rynku pasz w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu
do:






2.

podmiotów gospodarczych zamierzających dokonać wywozu do UE:
rozporządzenie (WE) nr 183/2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny
pasz5 oraz dyrektywa Komisji 98/51/WE6;
wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na dodatki paszowe:
rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych
w żywieniu zwierząt7;
wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na pasze przeznaczone do
szczególnych potrzeb żywieniowych: rozporządzenie (WE) nr 767/2009
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz8.

PODMIOTY GOSPODARCZE ZAMIERZAJĄCE DOKONAĆ WYWOZU DO UE:
2.1.

Jakie są wymogi dotyczące przywozu pasz do UE?
Wykaz państw trzecich, z których można przywozić pasze do UE9, nie został
jeszcze sporządzony. Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 183/2005
zastosowanie mają warunki określone w art. 6 dyrektywy Komisji
98/51/WE10, który stanowi, że:
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Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.
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Dyrektywa Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiająca niektóre środki w celu wykonania
dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych
zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, Dz.U. L 208
z 24.7.1998, s. 43. Dyrektywa ta została uchylona rozporządzeniem (WE) nr 183/2005; zgodnie z jego
art. 24 stosuje się jednak środki tymczasowe.
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Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wprowadzania na rynek i stosowania pasz, Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.
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Art. 23 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.
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Dyrektywa Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiająca niektóre środki w celu wykonania
dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych
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3.



zakłady z państw trzecich muszą mieć przedstawicielstwa z siedzibą
w Unii Europejskiej;



przedstawicielstwo musi zapewnić, by zakłady te spełniały wymogi
dotyczące higieny pasz co najmniej równoważne wymogom
ustanowionym w UE;



przedstawicielstwo musi prowadzić rejestr produktów wprowadzanych
do obrotu w UE, pochodzących z zakładów, które reprezentuje.

ZEZWOLENIE

NA DODATKI PASZOWE POWIĄZANE

Z DANYM POSIADACZEM

ZEZWOLENIA

3.1.

Jestem podmiotem ze Zjednoczonego Królestwa, który złożył wniosek
o udzielenie zezwolenia na dodatek paszowy powiązany z posiadaczem
zezwolenia, ale mój produkt nie został jeszcze dopuszczony. Czy
podlegam jakiemuś obowiązkowi?
Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w odniesieniu do
niektórych dodatków11 żadna osoba z wyjątkiem posiadacza zezwolenia nie
może po raz pierwszy wprowadzić produktu do obrotu. Nazwa posiadacza
zezwolenia jest zawarta w rozporządzeniu w sprawie udzielania zezwolenia
na takie dodatki12.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub jego przedstawiciel musi mieć siedzibę w
UE.
W związku z tym, w przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się
o zezwolenie lub jego przedstawiciel ma obecnie siedzibę w Zjednoczonym
Królestwie, wnioskodawca powinien ustanowić siedzibę w UE lub wyznaczyć
przedstawiciela z siedzibą w UE. Odpowiednie nowe dane kontaktowe należy
przekazać Komisji Europejskiej.

3.2.

Jakie obowiązki ma posiadający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie
posiadacz zezwolenia na dodatek paszowy, w odniesieniu do którego już
udzielono zezwolenia?
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub jego przedstawiciel musi mieć siedzibę w
UE.

zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz.U. L 208
z 24.7.1998, s. 43).
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Dodatki powiązane z posiadaczem zezwolenia to dodatki zawierające GMO, składające się z GMO lub
wyprodukowane z GMO oraz dodatki należące do następujących kategorii: dodatki zootechniczne,
kokcydiostatyki i histomonostatyki.
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Art. 9 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

3

W związku z tym posiadacz mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie
powinien ustanowić siedzibę w UE lub wyznaczyć przedstawiciela z siedzibą
w UE.
Zezwolenie należy odpowiednio zmienić.
Posiadacz zezwolenia powinien przekazać odpowiednie dane kontaktowe do
Komisji Europejskiej, tak aby Komisja mogła podjąć działania w celu zmiany
rozporządzenia zezwalającego na dodatki zgodnie z procedurą określoną
w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Procedura ta trwa ok. 4
miesiące. W związku z tym posiadacze zezwolenia w Zjednoczonym
Królestwie muszą ją rozpocząć z dużym wyprzedzeniem, tak aby została
zakończona przed dniem wystąpienia.
4.

DOPUSZCZENIE GENERYCZNYCH DODATKÓW PASZOWYCH
W przypadku dodatków paszowych, które nie są powiązane z danym posiadaczem
zezwolenia (tj. dodatków paszowych innych niż te, o których mowa w sekcji 3)
(„generyczne dodatki paszowe”)13, stosuje się następujące zasady:

5.



zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub jego przedstawiciel musi mieć siedzibę w
UE. Jeżeli zezwolenia jeszcze nie udzielono, wnioskodawca mający siedzibę
w Zjednoczonym Królestwie powinien ustanowić siedzibę w UE lub
wyznaczyć, zgodnie z art. 7 ust. 1, przedstawiciela z siedzibą w UE,
i przekazać odpowiednie dane kontaktowe do Komisji Europejskiej;



ta sama zasada stosuje się, zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003, w przypadku gdy wnioskodawcy występują z wnioskiem
o nowe zastosowanie, zmianę lub odnowienie zezwolenia;



jeżeli dodatek uzyskał już zezwolenie, (poprzedni) wnioskodawca nie musi
mieć siedziby w UE lub wyznaczyć swojego przedstawiciela w UE.

WYKAZ

PLANOWANYCH
ZASTOSOWAŃ
SZCZEGÓLNYCH POTRZEB ŻYWIENIOWYCH

PASZ

PRZEZNACZONYCH

DO

Wnioski dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych regulują art. 9 i 10
rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 767/2009 wnioskodawca ubiegający się o aktualizację wykazu planowanych
zastosowań musi mieć siedzibę w UE.
Jeżeli zezwolenia jeszcze nie udzielono, wnioskodawca musi mieć siedzibę w UE.
Jeżeli dana szczególna potrzeba żywieniowa została już dopuszczona, (poprzedni)
wnioskodawca nie musi mieć siedziby w UE.
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Dodatki technologiczne, dodatki sensoryczne i dodatki dietetyczne. Zob. załącznik I do
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
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