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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON 

 

WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE  

HODOWLI 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 umowie o wystąpieniu
1
 zostanie ustalona inna data

2
. 

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, wszystkim hodowcom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012
4
, 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 objętej 

rozporządzeniem (UE) 2016/1012 w sprawie zootechnicznych i genealogicznych 

warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła, 

owiec, kóz, świń lub koniowatych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich 

na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do 

rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii nie będą już mieć zastosowania do 

                                                 
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  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych 

czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu 

ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii 

oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG 

i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli 

zwierząt”) (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66). 
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Zjednoczonego Królestwa. Ma to w szczególności następujące skutki w różnych 

obszarach związanych z hodowlą zwierząt: 

 

 Od dnia wystąpienia związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane 

w Zjednoczonym Królestwie nie będą już wymienione w wykazie zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (UE) 2016/1012.  

 Od dnia wystąpienia zwierzęta hodowlane czystorasowe i mieszańce świni oraz 

potomstwo z ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu mogą 

zostać wpisane do ksiąg hodowlanych lub zarejestrowane w rejestrach hodowlanych 

założonych w państwach członkowskich UE-27 jedynie pod warunkiem, że 

towarzyszyć im będzie świadectwo zootechniczne zgodnie z rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji (UE) 2017/717
5
, wydane przez podmiot zajmujący się 

hodowlą w Zjednoczonym Królestwie, jeżeli został on wymieniony w wykazie 

zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1012. 

 Hodowcy, których zwierzęta hodowlane są wpisane do ksiąg hodowlanych 

założonych przez związki hodowców lub zarejestrowane w rejestrach hodowlanych 

uznanych w Zjednoczonym Królestwie, mogą rozważyć wpisanie tych zwierząt do 

odpowiednich ksiąg hodowlanych lub ich zarejestrowanie przed dniem wystąpienia 

(również) we właściwych księgach i rejestrach założonych dla tej samej rasy lub 

krzyżówki w jednym z państw członkowskich UE-27. 

 Koniowate przywożone do państw członkowskich UE-27 ze Zjednoczonego 

Królestwa po dniu wystąpienia podlegają takim samym zasadom dotyczącym 

identyfikacji jak wszystkie koniowate przywożone z innych państw trzecich zgodnie 

z art. 14 i 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262
6
. 

Ogólne informacje dotyczące hodowli zwierząt oraz szczegółowe informacje dotyczące 

zatwierdzonych organizacji hodowlanych i stowarzyszeń hodowców prowadzących 

księgi hodowlane dla różnych ras można znaleźć na stronie internetowej Komisji 

dotyczącej hodowli zwierząt
7
. 

Ogólne informacje dotyczące identyfikacji koniowatych oraz szczegółowe informacje 

o instytucjach wydających dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych można znaleźć 

na stronie internetowej Komisji dotyczącej identyfikacji zwierząt z rodziny 

koniowatych
8
. 

W razie potrzeby na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje. 

                                                 
5  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do 

wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału 

biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 9). 

 
6  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na 

podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji 

koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz.U. L 59 z 3.3.2015, s. 1). 

 
7  https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en 

 
8  https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en 

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en
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