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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη χρονική
στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλους τους εκτροφείς που
αναφέρονται στο άρθρο 2 σημεία 5) και 6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 οι έννομες συνέπειες που θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της
ΕΕ στον τομέα του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και
γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση
καθαρόαιμων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και ιπποειδών αναπαραγωγής και
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, παύουν να
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου
2016, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και
την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του
αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς
και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση ορισμένων
πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων») ( ΕΕ L 171
της 29.6.2016, σ. 66).

ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες
συνέπειες στους διάφορους κλάδους της αναπαραγωγής ζώων:



Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις
αναπαραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στον
κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1012.



Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής και οι
υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής ή οι απόγονοι αναπαραγωγικού υλικού των εν λόγω
ζώων θα δύνανται να εγγράφονται σε βιβλία αναπαραγωγής ή να καταχωρίζονται σε
μητρώα αναπαραγωγής συσταθέντα στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, μόνον εάν
συνοδεύονται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2017/717 της Επιτροπής5, εκδοθέν από φορέα αναπαραγωγής στο
Ηνωμένο Βασίλειο, εάν είναι καταγεγραμμένος σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο
34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 .



Οι εκτροφείς που έχουν εγγράψει τα ζώα αναπαραγωγής τους σε βιβλία
αναπαραγωγής συσταθέντα από κοινωνίες εκτροφής ή που τα έχουν καταχωρίσει σε
μητρώα
αναπαραγωγής
συσταθέντα
από
επιχειρήσεις
αναπαραγωγής
αναγνωρισθείσες στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα να
εγγράψουν ή να καταχωρίσουν τα ζώα αυτά πριν από την ημερομηνία αποχώρησης
(και) στα κατάλληλα βιβλία και μητρώα αναπαραγωγής που έχουν συσταθεί για την
ίδια φυλή ή διασταύρωση σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ-27.



Ιπποειδή που εισάγονται σε κράτος μέλος της ΕΕ-27 από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά
την ημερομηνία αποχώρησης αναγνωρίζονται, όπως όλα τα ιπποειδή που εισάγονται
από άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/262 της Επιτροπής6.

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής για τη ζωοτεχνία7 παρέχει γενικές πληροφορίες
σχετικά με την αναπαραγωγή ζώων και ειδικές πληροφορίες για τους εγκεκριμένους
οργανισμούς αναπαραγωγής και τις ενώσεις εκτροφέων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία
για διαφορετικές φυλές.
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής για την αναγνώριση των ιπποειδών8 παρέχει γενικές
πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των ιπποειδών και ειδικές πληροφορίες για τις
εκδίδουσες αρχές των εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών.
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Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/717 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2017, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και
το αναπαραγωγικό υλικό τους (ΕΕ L 109 της 26.4.2017, σ. 9)
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Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση
κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις
μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών) (ΕΕ L 59 της 3.3.2015,
σ. 1).
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https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en

8

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en
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Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι
αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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