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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ОТНОСНО ЗАЩИТАТА
НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА УМЪРТВЯВАНЕ

Считано от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския
съюз и стана „трета държава“1. В Споразумението за оттегляне2 е предвиден
преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г3. До тази дата
законодателството на Съюза ще се прилага изцяло по отношение на и в
Обединеното кралство4.
През преходния период ЕС и Обединеното кралство ще преговарят по
споразумение за ново партньорство, с което да се създаде по-специално зона за
свободна търговия. Не е сигурно обаче дали такова споразумение ще бъде
сключено и дали ще влезе в сила в края на преходния период. При всички случаи
подобно споразумение би породило отношения, които от гледна точка на
условията за достъп до пазара ще се различават значително от участието на
Обединеното кралство във вътрешния пазар5, в митническия съюз на Съюза и в
системата в областта на ДДС и акцизите.
По тази причина на всички заинтересовани страни, и особено на икономическите
оператори, се напомня за правното положение, което ще бъде приложимо след
изтичането на преходния период (част А по-долу). В настоящото известие се
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7)
(„Споразумението за оттегляне“).
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Преходният период може да бъде удължен, преди 1 юли 2020 г., еднократно до 1 или 2 години
(член 132, параграф 1 от Споразумението за оттегляне). До този момент правителството на
Обединеното кралство изключва такова удължаване.
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С някои изключения, предвидени в член 127 от Споразумението за оттегляне, като никое от тях
не е приложимо в контекста на настоящото известие.
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По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат принципи, характерни за
вътрешния пазар (в областта на стоките и услугите), като взаимното признаване, „принципът на
страната на произход“ и хармонизацията. Освен това със споразумение за свободна търговия не
се премахват митническите формалности и проверки, включително тези, отнасящи се до
произхода на стоките и техния състав, нито забраните и ограниченията за вноса и износа.

обясняват също правилата, приложими в Северна Ирландия след края на
преходния период (част Б по-долу).
Съвети за заинтересованите страни:
С оглед на последиците, посочени в настоящото известие, операторите на кланици
се приканват, по-специално, да гарантират, че съответните лица притежават
съответните свидетелства за квалификация, издадени от държава — членка на ЕС.
A. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД КРАЯ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
След края на преходния период Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно
защитата на животните по време на умъртвяване6 вече не се прилага за
Обединеното кралство7. Това има по-конкретно следните последици:
1.

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1099/2009
изисква за:

свидетелство за квалификация се



лица, извършващи определени дейности в кланица, член 7, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1099/2009;



лицата, упражняващи надзор върху умъртвяването на животни, отглеждани
за добив на кожа, член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1099/2009;



служители, отговарящи за хуманното отношение към животните, член 17,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1099/2009.

Свидетелства за квалификация, издадени от компетентните органи на
Обединеното кралство или от орган, определен от Обединеното кралство
съгласно член 21 от регламента, вече не са валидни в ЕС след края на
преходния период.
2.

ОПЕРАТОРИ НА КЛАНИЦИ
Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1099/2009 за вноса се прилагат
правилата, уреждащи хуманното отношение към животните, установени в
глава II от посочения регламент, както и допълнителните изисквания,
приложими за кланиците, посочени в глава III от същия регламент.
Спазването на изисквания, които са поне еквивалентни на определените в
Регламент (ЕО) № 1099/2009, трябва да бъде удостоверено в здравния
сертификат, придружаващ внесеното месо.
След края на преходния период тези изисквания се прилагат за месо, внасяно
от Обединеното кралство в ЕС.
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ОВ L 303, 18.11.2009, стр. 1.
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По отношение на приложимостта на Регламент (ЕО) № 1609/2000 на Съвета за Северна
Ирландия вж. част Б от настоящото известие.
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Б. ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА В

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

СЛЕД КРАЯ НА ПРЕХОДНИЯ

ПЕРИОД

След края на преходния период се прилага Протоколът за Ирландия/Северна
Ирландия (наричан по-нататък „Протокол за И/СИ“)8. За Протокола за И/СИ се
изисква периодичното съгласие на Законодателното събрание на Северна
Ирландия, като първоначалният период на прилагане е 4 години след края на
преходния период.9
Съгласно Протокола за И/СИ някои разпоредби от правото на ЕС са приложими
също така спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.
Освен това в Протокола за И/СИ ЕС и Обединеното кралство се договориха, че
доколкото правилата на ЕС се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия, Северна Ирландия се третира като държава
членка.10
Съгласно Протокола за И/СИ Регламент (ЕО) № 1609/2000 се прилага спрямо и в
Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия11.
Това означава, че позоваванията на ЕС в част А от настоящото известие трябва да
се разбират в смисъл, че те включват Северна Ирландия, докато позоваванията на
Обединеното кралство трябва да се разбират като отнасящи се само до
Великобритания.
По-конкретно, това означава, inter alia, следното:


Регламент (ЕО) № 1099/2009 се прилага за умъртвяването на животни в
Северна Ирландия;



месото, доставяно от Северна Ирландия в ЕС, не трябва да отговаря на
изискванията за сертифициране на внесеното месо, предвидени в Регламент
(ЕО) № 1099/2009 (вж. раздел A.2 от настоящото известие);



месото, доставяно от Великобритания в Северна Ирландия, трябва да
отговаря на изискванията за сертифициране на внесеното месо, предвидени
в Регламент (ЕО) № 1099/2009 (вж. раздел A.2 от настоящото известие);



Кланиците в Северна Ирландия трябва да бъдат одобрени в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1099/2009.

Протоколът И/СИ обаче изключва възможността за Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия


да участва в процеса на вземане на решения и оформяне на решения на
Съюза;12
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Член 185 от Споразумението за оттегляне.
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Член 18 от Протокола за И/СИ.
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Член 7, параграф 1 от Споразумението за оттегляне във връзка с член 13, параграф 1 от
Протокола за И/СИ.
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Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздел 40 от приложение 2 към Протокола.
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да се позовава на принципа на страната на произход или на взаимното
признаване на свидетелства или одобрения, издадени в Северна Ирландия13,
с някои изключения.

По-конкретно, това означава, inter alia, следното:


свидетелство за компетентност, издадено от държава — членка на ЕС, е
валидно в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия;



свидетелство за компетентност, издадено от Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия, не е валидно в държава — членка на
ЕС14;



свидетелство за компетентност, издадено от Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия, е валидно само в Северна
Ирландия15;



Одобрение на кланица в Северна Ирландия от органите на
Обединеното кралство се признава в ЕС16.

На уебсайта на Комисията за правилата на ЕС в областта на хуманното отношение
към животните (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) е предоставена обща
информация относно законодателството на Съюза, приложимо за хуманното
отношение към животните. При необходимост тези страници ще бъдат
актуализирани с допълнителна информация.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
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Когато са необходими обмен на информация или взаимна консултация, това ще се извърши в
рамките на съвместната консултативна работна група, създадена по член 15 от Протокола за
И/СИ.
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Член 7, параграф 3, първа алинея от Протокола за И/СИ.
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Член 7, параграф 3, първа алинея от Протокола за И/СИ.
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Член 7, параграф 3, трета алинея от Протокола И/СИ.
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Член 7, параграф 3, втора алинея от Протокола И/СИ.
4

