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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA ELÄINJALOSTUSTA
KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin primaarioikeuden ja johdetun
oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30. maaliskuuta 2019
klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä ’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena
Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, kaikkia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/10124 2 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja jalostajia muistutetaan
oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta asetuksen (EU) 2016/1012
alalla annettuja EU:n sääntöjä, jotka koskevat nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja
niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavia
jalostus- ja polveutumisedellytyksiä. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset
eläinjalostuksen eri osa-alueilla:

1

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.

2

Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.

3

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,
puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden
jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja
asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä
tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”) (EUVL L 171,
29.6.2016, s. 66).



Eroamispäivästä alkaen Yhdistyneen kuningaskunnan jalostusjärjestöjä ja
jalostustoimijoita ei enää sisällytetä luetteloihin asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan
mukaisesti.




Eroamispäivästä alkaen puhdasrotuisia jalostuseläimiä ja risteytettyjä
jalostussikoja sekä kyseisten eläinten sukusoluista tai alkioista tuotettuja
jälkeläisiä voidaan merkitä EU27-jäsenvaltioissa perustettuun kantakirjaan tai
jalostusrekisteriin
ainoastaan,
jos
niiden
mukana
on
komission
5
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/717 mukainen jalostustodistus, jonka on
myöntänyt Yhdistyneen kuningaskunnan jalostuselin, joka on sisällytetty
luetteloon asetuksen (EU) 2016/1012 34 artiklan mukaisesti.

Jalostajilla, joiden jalostuseläimet on merkitty sellaisten jalostusjärjestöjen
perustamaan kantakirjaan tai rekisteröidään sellaisten jalostustoimijoiden
perustamaan jalostusrekisteriin, jotka tunnustetaan Yhdistetyssä kuningaskunnassa,
on mahdollisuus merkitä tai rekisteröidä kyseiset eläimet ennen eroamispäivää
samaa rotua tai risteytystä varten perustettuun asianmukaiseen kantakirjaan ja
jalostusrekisteriin (myös) jossakin EU27-jäsenvaltiossa.


Hevoseläimet,
jotka
tuodaan
eroamispäivän
jälkeen
Yhdistyneestä
kuningaskunnasta johonkin EU27-jäsenvaltioon, on kaikkien muiden kolmansista
maista tuotavien hevoseläinten tavoin tunnistettava asetuksen (EU) 2015/2626 14
ja 15 artiklan mukaisesti.

Kotieläinjalostusta koskevalla komission verkkosivustolla7 on yleistä tietoa
eläinjalostuksesta sekä tiedot eri rotujen kantakirjoja pitävistä hyväksytyistä
jalostusjärjestöistä ja -yhdistyksistä.
Hevoseläinten tunnistamista koskevalla komission verkkosivustolla8 on yleistä tietoa
hevoseläinten tunnistamisesta sekä tiedot hevoseläinten tunnistusasiakirjoja myöntävistä
elimistä.
Kyseisiä verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston
direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten
tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston
direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten
tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1).
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https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en

8

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

