EUROPOS KOMISIJA
SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS GENERALINIS DIREKTORATAS

Briuselis, 2018 m. sausio 23 d.

PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES GYVŪNŲ VEISIMO SRITIES TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei susitarime dėl
išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo diena) 00.00 val.
Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos pirminė ir antrinė
teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, visiems gyvūnų veisėjams, kurie nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/10124 2 straipsnio 5 ir 6 punktuose, primenamos teisinės
pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, Jungtinei Karalystei nuo išstojimo dienos nebetaikomos
ES taisyklės Reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų,
taikomų grynaveislių veislinių galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų bei
hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais
ir jų įvežimui į Sąjungą, srityje. Pagrindinės to pasekmės įvairiose gyvūnų veisimo
srityse:



Jungtinės Karalystės grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių kiaulių veisimo
organizacijos nuo išstojimo dienos nebebus įtrauktos į sąrašus pagal Reglamento
(ES) 2016/1012 7 straipsnį;

1

Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.

2

Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.

3

Trečioji šalis – šalis, kuri nėra ES narė.

4

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir
genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių
veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies
keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei
panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) (OL L 171,
2016 6 29, p. 66).



nuo išstojimo dienos grynaveisliai veisliniai gyvūnai ir hibridinės veislinės kiaulės
arba tų gyvūnų genetinės medžiagos produktų palikuonys galės būti įrašyti kilmės
knygose arba registruoti kilmės registruose, sudarytuose ES 27 valstybėse narėse, tik
tuo atveju, jei kartu su jais bus pateiktas zootechninis pažymėjimas pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/7175, išduotas Jungtinės Karalystės veisimo
įstaigos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/1012 34 straipsnį;



veisėjai, kurių veisliniai gyvūnai įrašyti į Jungtinėje Karalystėje pripažintų
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų sudarytas kilmės knygas arba
registruoti Jungtinėje Karalystėje pripažintų hibridinių veislinių kiaulių veisimo
organizacijų sudarytuose kilmės registruose, gali apsvarstyti galimybę prieš
išstojimo dieną įrašyti arba registruoti tuos gyvūnus (ir) atitinkamose ES 27
valstybėje narėje sudarytose tos pačios veislės ar kryžminimo būdu išvestos veislės
kilmės knygose ir registruose;



arklinių šeimos gyvūnų, kurie bus nuo išstojimo dienos importuojami į ES 27
valstybę narę iš Jungtinės Karalystės, tapatybė bus nustatoma taip pat kaip ir iš kitų
trečiųjų šalių importuojamų arklinių šeimos gyvūnų, pagal Reglamento
(ES) 2015/2626 14 ir 15 straipsnius.

Zootechnikai skirtoje Komisijos svetainėje7 pateikiama bendroji informacija apie gyvūnų
veisimą ir konkreti informacija apie patvirtintas veislininkystės organizacijas ir veisėjų
asociacijas, tvarkančias įvairių veislių gyvūnų kilmės knygas.
Komisijos svetainėje, kuri skirta arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymui8,
pateikiama bendroji informacija apie arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymą ir
konkreti informacija apie arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų
išdavimo įstaigas.
Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti ir bus pateikta daugiau informacijos.

Europos Komisija
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

5

2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/717, kuriuo nustatomos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su
pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų
formomis (OL L 109, 2017 4 26, p. 9).

6

2015 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/262, kuriuo pagal Tarybos
direktyvas 90/427/EEB ir 2009/156/EB nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo
metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas) (OL L 59, 2015 3 3, p. 1).

7

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

8

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

