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Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej złożyło w dniu 29 marca
2017 r.
notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii
Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii
Europejskiej (BREXIT).
Oznacza to, że jeśli ratyfikowana umowa wyjścia nie
ustali innej daty, całe unijne prawo pierwotne
i wtórne przestaje obowiązywać w odniesieniu do
Zjednoczonego Królestwa, od 30 marca 2019 r., od
godz. 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego) („data
wystąpienia”). Zjednoczone Królestwo stanie się
wówczas „państwem trzecim”.
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

Rada Europejska w dniu 21 marca 2019 r. podjęła
decyzję o przedłużeniu negocjacji wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Zgodnie z
powyższą decyzją negocjacje potrwają do 22
maja 2019 r., pod warunkiem, że umowa o
wystąpieniu zostanie zaakceptowana przez Izbę
Gmin do 29 marca 2019 r.
 W przypadku, jeśli umowa o wystąpieniu nie
zostanie przegłosowana w tym terminie
negocjacje zostaną przedłużone do 12 kwietnia
2019 r. Wówczas wystąpienie Wielkiej Brytanii z
Unii Europejskiej mogłoby nastąpić bez okresu
przejściowego (umowy wyjścia). Zjednoczone
Królestwo stałoby się „państwem trzecim”, w
związku z czym całe unijne prawo pierwotne
i wtórne przestałoby obowiązywać w odniesieniu
do Zjednoczonego Królestwa.


Rada Europejska w dniu 10 kwietnia 2019 r.
podjęła decyzję o przedłużeniu negocjacji
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.
Zgodnie z powyższą decyzją Wielkiej Brytanii
pozostanie członkiem UE do 31 października
2019 r.
 W przypadku, jeśli umowa o wystąpieniu
zostanie zaakceptowana przez Izbę Gmin
wcześniej i umowa wyjścia zostanie
ratyfikowana przez UE-27, „brexit” nastąpi
wcześniej, z okresem przejściowym
 Jeżeli wybory do Parlamentu Europejskiego w
Wielkiej Brytanii nie odbędą się, przedłużenie
powinno wygasnąć z dniem 31 maja 2019 r.
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W tym scenariuszu, po 31
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Brytania staje się państwem trzecim :

żywność i zwierzęta z Wielkiej Brytanii
wprowadzana do UE-27 jedynie poprzez
zatwierdzone „punkty kontroli granicznej”;
każda przesyłka poddawana jest kontrolom
dokumentacji i tożsamości, jak również
odpowiednio częstym kontrolom fizycznym;
każdej przesyłce musi towarzyszyć świadectwo
zgodne z prawem żywnościowym UE;
przesyłki pochodzą z zakładów zatwierdzonych
do eksportu do UE;
nałożenie ceł we wzajemnych obrotach
handlowych.

EKSPORT/WYWÓZ

Wartość [tys. EUR]

Wolumen [tony]

Nazwa towaru
CN
0207
1602

2017r.

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr
0105,
Pozostałe przetworzone lub konserwowane
mięso,

2018r.*

2017r.

2018r.*

251 074

314 519

98 315

109 276

273 435

312 108

88 091

100 086

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa
Mięso i podroby jadalne, solone, w solance,
suszone

108 932

105 972

31 838

30 615

101 856

104 254

37 119

37 531

67 804

70 218

14 752

14 449

1604

Mięso wołowe świeże lub chłodzone
Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i
namiastki

59 405

58 192

13 328

12 727

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt

39 341

55 677

28 257

39 246

0406

Sery i twarogi

49 959

49 320

15 598

15 385

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

46 434

37 762

17 641

16 057

0304

Filety rybne i inne mięso rybie (rozdrobnione)
Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna,
jogurt

45 647

31 176

7 619

4 992

19 736

17 973

17 064

15 943

16 821

15 627

26 565

23 507

0305

Mleko i śmietana, nie zagęszczone
Ryby suszone, solone lub w solance; ryby
wędzone

8 647

15 362

855

1 146

0202

Mięso wołowe mrożone

14 644

14 405

4 141

3 848

0405

Masło oraz inne tłuszcze otrzymywanie z mleka

11 252

9 501

2 837

2 096

0407

6 437

8 536

4 260

6 608

0206

Jaja ptasie w skorupkach
Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie,
kozie,

7 912

7 195

5 487

4 754

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone

5 174

4 693

2 823

3 234

0409

Miód naturalny

2 768

3 055

666

922

1601
0210
0201

0403
0401

W przypadku BREXIT bez umowy wyjścia
Podczas eksportu z UE do Wielkiej Brytanii


zwierząt,



materiału biologicznego,



pasz,



ubocznych produktów i



produktów pochodzenia zwierzęcego

nie zostaną wprowadzone weterynaryjne
kontrole graniczne

 Przy

eksporcie żywności i pasz nie będzie
dodatkowych kontroli i handel będzie mógł
być kontynuowany na dotychczasowych
zasadach, bez obowiązku wcześniejszej
notyfikacji.
 Jedynie w przypadku zwierząt i niektórych
produktów wymagana będzie wcześniejsza
notyfikacja.

Proces notyfikacji importu będzie dotyczyć:
 żywych zwierząt lub materiału genetycznego – władze brytyjskie
otrzymaja informacje o przesyłce poprzez system TRACES, ale
IMPORTERZY dodatkowo muszą zgłosić przesyłkę do Animal and
Plant Health Agency (APHA);
 koniowatych wymagających świadectwa zdrowia lub
podróżujących z oficjalną dokumentacją lub poświadczeniem
zdrowia IMPORTERZY, którzy obecnie potwierdzają otrzymanie
przesyłki w TRACES będą musieli dodatkowo notyfikować APHA;
 niektórych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, które
będą podróżować z oficjalną dokumentacją – IMPORTERZY, którzy
obecnie potwierdzają otrzymanie przesyłki w TRACES będą
musieli dodatkowo notyfikować APHA;
 żywych zwierząt, które nie wymagają świadectwa zdrowia lub
oficjalnej dokumentacji (ale są wymagane na mocy przepisów w
sprawie handlu zwierzętami i produktami pokrewnymi (TARP),
które należy zgłosić), np. owady, gady, płazy.

BRYTYJSKI IMPORTER
w przypadku importu z UE zwierząt i
niektórych produktów pochodzenia
zwierzęcego musi:
 Powiadomić Animal and Plant Health
Agency (APHA) przy użyciu formularza
znajdującego się na stronie GOV.UK, wraz z
informacjami dotyczącymi przesyłki;
 Notyfikować import zwierząt i materiału
biologicznego, co najmniej 24 godziny przed
przywozem;

POLSKI EKSPORTER
w przypadku eksportu z UE zwierząt i
niektórych produktów pochodzenia
zwierzęcego będzie mógł nadal korzystać z
systemu TRACES w celu notyfikacji przesyłek
na dotychczasowych zasadach

Niezależnie od procedur weterynaryjnych BREXIT
bez okresu przejściowego (umowy wyjścia)
spowoduje konieczność dopełniania przez
przedsiębiorców standardowych formalności
celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych
oraz płacenia należności celnych i podatkowych
(VAT i akcyza).
 Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu
towarowego z krajami spoza UE, będą
zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze
e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo-Celnych (PUESC).
Informacje: https://www.gov.pl/web/kas/brexitkonsekwencje-dla-przedsiebiorcow




Możliwe konsekwencje dla przedsiębiorców
 Kontrole graniczne: celne, fitosanitarne,
weterynaryjne, kontrole bezpieczeństwa
produktów, itp.
 Utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów
pochodzenia zwierzęcego, jeżeli Wielka Brytania
nie będzie uznawać regionalizacji, a u zwierząt
wystąpią choroby, takie jak afrykański pomór
świń czy ptasia grypa.
 Konieczność stosowania się do odmiennych
standardów technicznych, norm sanitarnych oraz
fitosanitarnych. Może to powodować znaczące
koszty, często wyższe niż same stawki celne.

Dziękuję za uwagę !

Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88, fax.: (22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

16

