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Szanowni Państwo, 

 

Od niedzieli, 26.04.2020 r., obowiązują nowe zasady dot. możliwości wywozu szeregu 

produktów poza terytorium Unii Europejskiej. Dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) 2020/402 zostało zastąpione przez nowe rozporządzenie – 2020/568, 

mające obowiązywać przez następne 30 dni, tj. do 25.05.2020 r. 

Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: LINK 

Nowy akt prawny przewiduje istotne zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego 

rozporządzenia 2020/402. Najważniejsze regulacje to: 

▪ utrzymanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wywóz szeregu produktów, 

wydawanego przez odpowiedni organ państwa członkowskiego; 

▪ aktualizacja listy produktów podlegających ograniczeniom – ograniczenie listy 

produktów, ale też objęcie nią wyrobów niebędących PPE (środkami ochrony 

indywidualnej); 

▪ rozbudowanie procedury zgłoszeniowej i notyfikacyjnej; 

▪ zniesienie ograniczeń w odniesieniu do wywozu do szeregu państw bałkańskich 

(traktowanych jak teren UE). 

Poniżej omówienie kluczowych zmian: 

 

1. Pozwolenia na wywóz i zaktualizowana lista produktów 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, przed wywozem poza obszar celny Unii Europejskiej, 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia dla następujących grup produktów -  środków ochrony 

indywidualnej lub wyrobów medycznych: 

ZMIANY W WYWOZIE WYROBÓW MEDYCZNYCH I PPE POZA UE 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=PL
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Oznacza to, że z listy usunięto produkty określone w ramach poprzedniego rozporządzenia 

kategoriami: „osłony twarzy” oraz „rękawice”.  

Co bardzo istotne, obowiązkiem uzyskania pozwolenia zostały objęte także wyroby 

medyczne klasy I, które nie są środkami ochrony indywidualnej (mieszczące się w 

kategoriach wg tabeli powyżej). 

 

2. Pozwolenie dotyczy wyłącznie produktów „unijnych” 

Zgodnie z rozporządzeniem 2020/568, objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia są 

wyłącznie produkty „unijne” – czyli towary należące do jednej z następujących kategorii: 

a) towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą 

towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii; 

b) towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się 

poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;  

c) towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, 

o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b); 

Oznacza to, że niektóre towary, np. które są wyłącznie transportowane przez Unię do 

państw trzecich, nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wywóz. 

 

3. Zmiany dot. aspektów proceduralnych  

W rozporządzeniu doprecyzowano, że przy podejmowaniu decyzji przez właściwy krajowy 

organ państwa członkowskiego dot. wydania pozwolenia na wywóz produktów poza teren 

Unii Europejskiej może zostać zaangażowana Komisja Europejska. Powinno się tak dziać 

w szczególności wtedy, gdy wielkość planowanego wywozu może powodować niedobór 

wywożonych produktów na terenie UE. W takim wypadku Komisja wydaję opinię w ciągu 

48 godzin od otrzymania ww. wniosku. Przewidujemy, że może to dodatkowo wydłużyć 

proces uzyskiwania pozwolenia. 

Rozszerzono także elementy, jakie państwo członkowskie może wziąć pod uwagę przy 

wydawaniu pozwolenia – takimi kwestiami są teraz np. poziom integracji rynku w 

odniesieniu do danych produktów czy bliskość geograficzna. 
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W rozporządzeniu 2020/568 przewidziano także wyjątek dot. pomocy humanitarnej - 

rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do udzielenia pozwolenia na wywóz 

produktów do państw trzecich, aby umożliwić zapewnienie pilnych dostaw w kontekście 

pomocy humanitarnej. 

 

4. Rozszerzenie braku wymogu uzyskania pozwolenia na kolejne kraje 

Zgodnie z rozporządzeniem 2020/568, z obowiązku uzyskania pozwolenia zostały 

wyłączone dostawy do następujących krajów: 

Republika Albanii, Andora, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gibraltar, Islandia, 

Kosowo, Księstwo Liechtensteinu, Czarnogóra, Królestwo Norwegii, Republika Macedonii 

Północnej, Republika San Marino, Serbia, Konfederacja Szwajcarska, Państwo 

Watykańskie oraz kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do Traktatu. To 

samo dotyczy wywozu do Büsingen, wyspy Helgoland, Livigno, Ceuty i Melil. 

Zmiana dotyczy krajów oznaczonych pogrubieniem, do których wywóz nie był dotychczas 

zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia.  

 

5.  Terminy  

Rozporządzenie wskazuje, że państwo członkowskie rozpatruje wniosek o wydanie 

pozwolenia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty dostarczenia 

właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i 

z należycie uzasadnionych powodów, okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni 

roboczych. 

W przypadku eksportu w ramach pomocy humanitarnej, wnioski rozpatrywane będą w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 
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Przypominamy, że dla Polski osobą właściwą do kontaktu w przypadku chęci złożenia 

wniosku i uzyskania pozwolenia jest Naczelnik Wydziału Handlu i Zezwoleń Departamentu 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, której dane kontaktowe 

można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Rozwoju - LINK. 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.  

 

 

apl. adw. Oskar Platta 

adw. Bartosz Świdrak 

Kancelaria Fairfield 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-obowiazku-uzyskania-pozwolenia-na-wywoz-poza-ue-srodkow-ochrony-indywidualnej

