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Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu
przejściowego, od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała uczestniczyć w jednolitym rynku i unii celnej
i jest traktowana jak państwo trzecie.
Wymagania importowe Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., zaś brytyjskie
wymogi importowe, w szczególności dla artykułów rolno-spożywczych, miały być wprowadzane stopniowo
przez okres 6 miesięcy – w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2021 r. Dotyczy to konieczności zaopatrywania
przesyłek w świadectwa zdrowia wystawiane przez odpowiednie służby kraju eksportera, obowiązku
zgłaszania przez brytyjskiego importera w specjalnym systemie chęci przywozu danego towaru oraz
weterynaryjnej kontroli na granicy Wielkiej Brytanii.
Od 1 stycznia 2021 r. zwierzęta i materiał biologiczny wjeżdżający z Polski do Wielkiej Brytanii
muszą być pre-notyfikowane przez importera brytyjskiego w systemie IPAFFS (brytyjski system służący do
notyfikacji importu) oraz musi towarzyszyć im świadectwo weterynaryjne, w którym należy wpisać numer
pre-notyfikacaji wygenerowany przez system IPAFFS. Fizyczne kontrole weterynaryjne będą prowadzone w
miejscu przeznaczenia w Wielkiej Brytanii.
Przy wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego (żywności) z UE do Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia 2021
r. strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko przy imporcie produktów pochodzenia
zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa (np. z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium
państwa eksportera). Importer takich towarów jest także zobowiązany do złożenia odpowiednim służbom
brytyjskim pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania polskiemu eksporterowi
wygenerowanego przez ten system numeru. Ww. numer powinien być wskazany w eksportowym świadectwie
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zdrowia towarzyszącym przesyłce. Fizyczne kontrole weterynaryjne produktów pochodzenia zwierzęcego
będą prowadzone w miejscu przeznaczenia produktów.
W związku z występowaniem ASF w Polsce, zgodnie z wyjaśnieniami władz brytyjskich, przywóz do Wielkiej
Brytanii będzie dozwolony z tych obszarów objętych restrykcjami ASF, które obecnie kwalifikują się do
handlu wewnątrzunijnego.
W związku z występowaniem HPAI w Polsce, władze Wielkiej Brytanii potwierdziły, że zakazany jest eksport
z
obszaru
zagrożonego
i
zapowietrzonego
(lista
wyłączonych
obszarów:
http://data.defra.gov.uk/Food/cert/Annex%20II%202007_777_EC.pdf), chyba że produkty zostały poddane
odpowiedniej obróbce cieplnej (70C).
Przy eksporcie pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do celów spożywczych od
1 kwietnia br. planowane było wprowadzenie obowiązku certyfikacji i prenotyfikacji, natomiast w dniu 11
marca 2021 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) ogłosił zmianę
harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK.
Zgodnie z informacjami rządu brytyjskiego, kolejne etapy wprowadzania kontroli granicznych w
relacjach z UE mają nastąpić według poniższego harmonogramu:
 Wymogi dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego (ABP) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt
(HRFNAO) wejdą w życie dopiero od dnia 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego
świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych ABP wejdą w życie również od 1 października 2021 r.
 Fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych produktów ABP i HRFNAO nie będą
wymagane na granicy aż do 1 stycznia 2022 r. Od tej daty kontrole odbywać się będą w punktach
kontroli granicznej.
 Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywały się kontrole żywych zwierząt oraz
roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka.
Pełną treść oświadczenia przedstawiciela rządu UK (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie:
(https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841)
Powyższe zmiany nie dotyczą wymogów certyfikacji i kontroli już wdrożonych od 1 stycznia 2021 (w
odniesieniu do zwierząt żywych i niektórych innych towarów), które pozostają bez zmian.
Oznacza to, że w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, od dnia 1 października 2021 r.
produkty te (w tym mięso i produkty drobiowe i wieprzowe również spoza stref z ograniczeniami) będą mogły
przekraczać granicę Wielkiej Brytanii, jeśli będzie im towarzyszyć odpowiednie świadectwo zdrowia.
Przesyłki będą musiały być także prenotyfikowane przez brytyjskiego importera w systemie IPAFFS.
Aktualnie dostępne wzory świadectw są publikowane (w wersji angielskiej) na stronie rządu brytyjskiego
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-togreat-britain
Zgodnie z deklaracjami KE trwają prace w celu umożliwienia dostępu unijnym urzędowym lekarzom
weterynarii do odpowiedniego modułu systemu TRACES, w celu umożliwienia wystawiania świadectw
eksportowych do GB w językach narodowych.
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Jednocześnie w załączeniu przekazuję polską wersję brytyjskich wymagań dotyczących wystawiania
świadectw zdrowia, w oryginale zawartą na stronie
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-greatbritain
Ponadto należy pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. produkty pochodzenia zwierzęcego oraz materiał
biologiczny będą mogły być wprowadzane na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie przez wyznaczone do
tego celu punkty kontroli granicznej. Wymagania wprowadzone wcześniej, tj. obowiązek stosowania
eksportowego świadectwa zdrowia oraz złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS, nadal
będą miały zastosowanie.
W przypadku żywych zwierząt obowiązek wprowadzenia na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie przez
wyznaczone do tego celu punkty kontroli granicznej wejdzie w życie w dniu 1 marca 2021 r.
Odpowiednie informacje zawarte są w języku angielskim na stronie rządu brytyjskiego
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-andfeed-not-of-animal-origin
a także (w języku polskim) na stronie GIW:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzeniazwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii
Dodatkowo, w załączeniu przekazuję prezentację DEFRA (brytyjski Departament Środowiska, Żywności i
Spraw Rolnych) dotyczącą nowych terminów wprowadzania brytyjskich wymagań importowych.

Z wyrazami szacunku
dr Bogdan Konopka
/podpisano elektronicznie/
Główny Lekarz Weterynarii

Do wiadomości (bez załączników):
1.
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-950 Warszawa
2.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa

3.

Związek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich
00-764 Warszawa
ul. Sobieszyńska 9
3

4.

Polska Izba Mleka
Biuro Polskiej Izby Mleka
Dyrektor Biura Agnieszka Maliszewska
ul. Mickiewicza 7/23
15-213 Białystok

5.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

6.

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”
ul. Płocka 5
06-400 Ciechanów

7.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu
ul. R. Maya 1
61-372 Poznań

8.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców
i Producentów Drobiu
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 204

9.

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
ul. Słowiańska 5
75-846 Koszalin

10.

Stowarzyszenie Importerów Ryb
ul. Celna 1/117
70-644 Szczecin

11.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Związek „Polskie Mięso”
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

12.

13.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16
00-478 Warszawa

14.

Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Jelit
ul. Grafitów 9
78-200 Białogard
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15.

Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego
ul. Traktorowa 170
91-203 Łódź

16.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

17.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, ul. Krzywickiego 34/205
00-078 Warszawa

18.

Ogólnopolski Cech Rzeźników- Wędliniarzy-Kucharzy
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań

19.

Polski Związek Pszczelarski: ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

20.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6, pok. 209-211 (II p.)

21

Izba Zbożowo-Paszowa

22

Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy Dla Zwierząt Domowych POLKARMA

23

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego
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