EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Bruxelles, den 23. januar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM
DYREAVL

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. På af den betydelige usikkerhed,
der hersker, især om indholdet af en eventuel udtrædelsesaftale, bør alle avlere
omhandlet i artikel 2, nr. 5) og 6), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/10124 være opmærksomme på de juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til,
når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne i medfør af forordning (EU) 2016/1012 om zootekniske og genealogiske
betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr af
kvægarterne, gedearterne, svinearterne og hestearterne, hybridavlssvin og avlsmaterialet
herfra fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.
Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser på de forskellige områder inden
for dyreavl:

1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.

3

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

4

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og
genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr,
hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets
direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl
("dyreavlsforordning") ( EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66).



Fra og med udtrædelsesdatoen vil raceforeninger og avlsforetagender i Det Forenede
Kongerige ikke længere blive listeopført i overensstemmelse med artikel 7 i
forordning (EU) 2016/1012.



Fra og med udtrædelsesdatoen kan racerene avlsdyr og hybridavlssvin, eller afkom
af avlsmateriale af disse dyr, kun indføres i stambøger eller registreres i avlsregistre
oprettet i medlemsstater i EU-27, hvis de var ledsaget af et zooteknisk certifikat i
overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/7175,
der er udstedt af en avlsenhed i Det Forenede Kongerige, hvis den er listeopført i
overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) 2016/1012.



Avlere, hvis avlsdyr er indført i stambøger oprettet af raceforeninger eller registreret
i avlsregistre oprettet af avlsforetagender, der er anerkendt af Det Forenede
Kongerige, kan overveje (også) at indføre eller registrere dyrene i de relevante bøger
og registre, der er oprettet for den samme race eller krydsning i en medlemsstat i
EU-27, før udtrædelsesdatoen.



Dyr af hestefamilien, der importeres til en medlemsstat i EU-27 fra Det Forenede
Kongerige efter udtrædelsesdatoen, skal identificeres ligesom ethvert dyr af
hestefamilien, der importeres fra andre tredjelande, jf. artikel 14 og 15 i forordning
(EU) 2015/2626.

Kommissionens websted om "zooteknik"7 indeholder generelle oplysninger om dyreavl
og specifikke oplysninger om godkendte avlsforetagender og avlsforeninger, der fører
stambøger for forskellige racer.
Kommissionens websted om identifikation af dyr af hestefamilien8 indeholder generelle
oplysninger om identifikation af dyr af hestefamilien og specifikke oplysninger om
organer, der udsteder identifikationsdokumenter til dyr af hestefamilien.
Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
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Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 af 10. april 2017 om regler for anvendelsen
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår standardformularerne
for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra (EUT L 109 af 26.4.2017, s. 9).

6

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til
identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF
(hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1).

7

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en.

8

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en.
2

