Na základe Dohody o vystúpení medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska, Spojené kráľovstvo 31. januára 2020 opustilo Európsku úniu.
Od 1. februára 2020 začalo prechodné obdobie a bude trvať do 31. decembra 2020. Počas
prechodného obdobia sa so Spojeným kráľovstvom naďalej zaobchádza ako s členským štátom
EÚ.
Do konca prechodného obdobia pre občanov, spotrebiteľov, podniky, investorov,
študentov, výskumných pracovníkov v EÚ aj v Spojenom kráľovstve všetko funguje ako
doteraz.
Od 1. januára 2021 už Spojené kráľovstvo nebude súčasťou jednotného trhu EÚ a colnej únie
EÚ a dôjde k vzniku prekážok pre obchod a cezhraničnú mobilitu.
Pri obchode so živými zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu sa treba pripraviť zvlášť na
nasledujúce zmeny:
•

•

•

Vývoz živých zvierat a produktov z EÚ do Veľkej Británie (Spojené kráľovstvo bez
územia Severného Írska) bude podliehať britskej pohraničnej kontrole, ktorá bude
zavádzaná postupne v troch krokoch od 1. januára do 1. júla 2021.
Dovoz živých zvierat a produktov z Veľkej Británie bude podliehať dovozným
požiadavkám EÚ a úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach EÚ.
Zásielky z EÚ, ktoré budú prechádzať cez Veľkú Britániu, budú tiež podliehať
povinným kontrolám v mieste ich opätovného vstupu do EÚ.
V Severnom Írsku sa bude uplatňovať Protokol o Írsku a Severnom Írsku. Aby sa
predišlo vzniku "tvrdej" hranice na Írskom ostrove a aby sa ochránila integrita trhu EÚ,
budú sa v Severnom Írsku uplatňovať veterinárne a fytosanitárne pravidlá EÚ a na
zvieratá a tovar prichádzajúce do Severného Írska z Veľkej Británie a iných tretích
krajín sa budú vzťahovať pohraničné kontroly.

Export zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z EÚ do Spojeného kráľovstva
Právne predpisy EÚ zostávajú v Spojenom kráľovstve v platnosti až do konca prechodného
obdobia, ktoré je dohodnuté do 31. decembra 2020.
Vláda Spojeného kráľovstva na svojich webových stránkach uvádza informácie o
podmienkach, ktoré do konca prechodného obdobia platia pre obchod so živými
zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.
https://www.gov.uk/guidance/moving-live-animals-or-animal-products-as-part-of-eu-trade
Súčasne na svojich webových stránkach uvádza aj informácie o podmienkach, ktoré
budú pre obchod s EÚ platiť od 1. januára 2021, teda po skončení prechodného
obdobia.
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
Informácie pre podnikateľov o obchode so Spojeným kráľovstvom po skončení
prechodného obdobia, t.j. po 1. januári 2021, sú k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva medzinárodného obchodu Spojeného kráľovstva:
https://www.gov.uk/eubusiness

Usmernenie pre import z členských štátov EÚ:
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-andfeed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#import-from-an-eu-country
Informácie o chorobách zvierat, ktorých výskyt môže mať vplyv na vývoz do Spojeného
kráľovstva, sú dostupné na:
https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topicalissues
Európska komisia zverejnila informačné listy o právnej situácii po prechodnom období:
„Príprava na koniec prechodného obdobia“:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-newpartnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

