
KOMISJA EUROPEJSKA 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z możliwością 

wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy wyjścia 

Kwestie weterynaryjne 

 

Jaki jest dokładny zakres środków przygotowawczych dotyczących prawodawstwa 

weterynaryjnego i od kiedy zaczną one obowiązywać? 

W przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez umowy wyjścia 

przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia zwierząt przestaną 

obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym wprowadzanie 

zwierząt i produktów od nich pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa na teren Unii 

Europejskiej będzie możliwe po wpisaniu UK na listę państw trzecich uprawnionych do 

eksportu do UE w odpowiednich sektorach prawodawstwa UE. 

Środki przygotowawcze przedstawione w komunikacie Komisji Europejskiej z 13 listopada 

2018 r. przewidują, że Zjednoczone Królestwo będzie umieszczone na listach państw trzecich 

uprawnionych do eksportu żywych zwierząt i produktów zwierzęcych po udzieleniu 

gwarancji, że spełnione zostaną wszystkie warunki ustanowione w prawodawstwie 

weterynaryjnym i sanitarnym. W przypadku braku umowy wyjścia umieszczenie 

Zjednoczonego Królestwa na liście państw trzecich powinno nastąpić 30 marca 2019 r. 

 

Czy w przypadku braku umowy wyjścia żywe zwierzęta i produkty zwierzęce 

wprowadzane na teren Unii Europejskiej ze Zjednoczonego Królestwa będą poddawane 

kontroli granicznej po 29 marca 2019 r.? 

W przypadku braku umowy wyjścia każda przesyłka żywych zwierząt i produktów 

zwierzęcych pochodząca ze Zjednoczonego Królestwa, począwszy od dnia wystąpienia UK  

z UE, będzie musiała być poddana kontroli w unijnych punktach kontroli granicznej (BIP)  

w punkcie przekroczenia granicy UE. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane powinny zapoznać się  

z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym przepisów UE w zakresie żywności, pasz 

oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych1, który dostępny jest również na stronie Głównego 

Inspektoratu Weterynarii2. 

 

 

 

 

1 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
2 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje 
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 Czy w przypadku braku umowy wyjścia kontrole będą obowiązkowe również przy 

tranzycie produktów pochodzących z innego Państwa Członkowskiego przez terytorium 

Zjednoczonego Królestwa? 
 

W przypadku braku umowy wyjścia uproszczone kontrole graniczne (np. ograniczone do 

kontroli dokumentów) będą obowiązywać w stosunku do żywych zwierząt i produktów 

zwierzęcych pochodzących z Państwa Członkowskiego i przewożonych przez terytorium 

Zjednoczonego Królestwa. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane powinny zapoznać się z 

komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym przepisów UE w zakresie żywności, pasz 

oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych3, który dostępny jest również na stronie Głównego 

Inspektoratu Weterynarii4. 

 

Czy Komisja dysponuje pewną swobodą przy zatwierdzaniu niezbędnych punktów 

kontroli granicznej do kontroli sanitarnych i fitosanitarnych i jak szybko odbywa się 

zatwierdzenie? 

W odpowiednim prawodawstwie UE przewidziano pewną elastyczność, np. akceptowanie 

pomieszczeń tymczasowych na pomieszczenia kontrolne lub współużytkowanie obiektów 

komercyjnych przy przechowywaniu przesyłek.  

Aby zdążyć z przygotowaniami przed 30 marca 2019 r. Państwa Członkowskie powinny do 

15 lutego 2019 r. przedstawić KE propozycje nowych lub zaadaptowanych punktów kontroli 

granicznej. 

 

Jakie wymagania zdrowotne, w przypadku brexitu bez umowy wyjścia, będą 

obowiązywać w odniesieniu do zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym 

przyjeżdżającym do UE? 

W przypadku braku umowy wyjścia paszport UE dla zwierząt domowych wydany 

właścicielowi zwierzęcia mieszkającemu w Państwie Członkowskim, przed datą wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, traci ważność z dniem wystąpienia UK z UE. 

Osoby przyjeżdżające ze Zjednoczonego Królestwa powinny mieć na uwadze, że może być 

wymagane świadectwo zdrowia zawierające zaświadczenie o aktualnym szczepieniu 

przeciwko wściekliźnie oraz aktualne badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie 

metodą miareczkowania. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane powinny zapoznać się z 

komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym podróżowania pomiędzy UE a UK, z dn. 13 

listopada 2018 r.5, który dostępny jest również na stronie Głównego Inspektoratu 

Weterynarii6. 

3 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
4 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje 
5  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf 
6 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje  
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