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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE PASZ

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 gospodarczym prowadzącym działalność wchodzącą w zakres
żywienia zwierząt, takim jak osoby ubiegające się o zezwolenie i posiadacze zezwoleń na
stosowanie dodatków paszowych, osoby ubiegające się o zezwolenie na pasze 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. Ma to w szczególności
następujące skutki dla różnych przepisów UE dotyczących pasz:


wnioskodawcy (osoby fizyczne lub prawne) ubiegający się o zezwolenie na
stosowanie dodatków paszowych muszą mieć siedzibę na terytorium UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub muszą wyznaczyć
przedstawiciela mającego siedzibę w UE oraz przekazać Komisji Europejskiej
jego odpowiednie dane kontaktowe zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;
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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 jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.











posiadacze zezwoleń na stosowanie dodatków paszowych powiązanych
z danym posiadaczem zezwolenia4 muszą wyznaczyć przedstawiciela mającego
siedzibę w UE lub EOG. Odpowiednie dane kontaktowe przedstawiciela należy
przekazać Komisji Europejskiej;
wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenie na stosowanie dodatków
paszowych, którzy nie uzyskali jeszcze zezwolenia na mocy rozporządzenia
wykonawczego, ponieważ proces oceny danego dodatku lub udzielania
zezwolenia na niego jest w toku, muszą wyznaczyć przedstawiciela mającego
siedzibę w UE lub EOG. Odpowiednie dane kontaktowe przedstawiciela należy
przekazać Komisji Europejskiej;
wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenia ogólne5 na stosowanie dodatków
paszowych, którzy nie uzyskali jeszcze zezwolenia na mocy rozporządzenia
wykonawczego, ponieważ proces oceny lub udzielania na niego zezwolenia jest
w toku, muszą wyznaczyć przedstawiciela mającego siedzibę w UE lub EOG.
Odpowiednie dane kontaktowe przedstawiciela należy przekazać Komisji
Europejskiej;
wnioskodawcy (osoby fizyczne lub prawne) zwracający się o zaktualizowanie
wykazu pasz do szczególnych potrzeb żywieniowych, na które nie udzielono
jeszcze zezwolenia, ponieważ proces oceny lub udzielania na niego zezwolenia
jest w toku, muszą wyznaczyć przedstawiciela mającego siedzibę w UE lub EOG
i przekazać Komisji Europejskiej jego dane kontaktowe. Oprócz wniosków
złożonych przez osoby fizyczne lub prawne, o zaktualizowanie wykazu pasz do
szczególnych potrzeb żywieniowych mogą się zwrócić państwa członkowskie;
podmioty działające na rynku pasz, które zamierzają dokonywać wywozu do
UE, muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela w UE lub w EOG w odniesieniu
do zakładów uczestniczących w tym działaniu. Zgodnie z prawodawstwem UE
dotyczącym kontroli urzędowych i higieny pasz, państwa członkowskie są
odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na taki przywóz z państw trzecich.
Przedstawiciele mają określone obowiązki, które podmioty działające na rynku
pasz muszą wziąć pod uwagę przy wywozie do UE.

Wnioskodawcy, posiadacze zezwoleń i podmioty działające na rynku pasz powinni
wszcząć działania z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć jakiegokolwiek wpływu
na stałe dostawy pasz w Unii Europejskiej. Istotne informacje należy również składać
z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę harmonogramy proceduralne
przewidziane w ramach regulacyjnych.
Ogólne informacje na temat pasz, jak również serię dokumentów zawierających pytania
i odpowiedzi dotyczące żywienia zwierząt można znaleźć na stronie internetowej
Komisji dotyczącej pasz (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en). W razie
potrzeby na stronie tej będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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Dodatki zawierające GMO, składające się z GMO lub z nich wyprodukowane, dodatki zootechniczne,
kokcydiostatyki i histomonostatyki.
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Dodatki technologiczne, dodatki sensoryczne i dodatki dietetyczne.
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