EIROPAS KOMISIJA
VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Briselē, 2018. gada 23. janvārī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI
DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro tiesību
kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas
laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nav saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, visiem
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/10124 2. panta 5. un 6. punktā
minētajiem audzētājiem tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās,
kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi jomā, ko regulē Regula (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un
ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku,
krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai
tajā, Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši. Dažādajās dzīvnieku audzēšanas jomās
tam ir konkrēti šādas sekas:



no izstāšanās dienas šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku
audzētāju organizācijas Apvienotajā Karalistē vairs netiks iekļautas sarakstā saskaņā
ar Regulas (ES) 2016/1012 7. pantu;

1

Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.

2

Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.

3

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

4

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un
ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas
cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu
(ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus
dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (OV L 171, 29.6.2016., 66. lpp.).



no izstāšanās dienas tīršķirnes vaislas dzīvniekus, krustojuma vaislas cūkas vai no šo
dzīvnieku reproduktīvajiem produktiem iegūtus pēcnācējus var ierakstīt ES 27
dalībvalstu izveidotajās ciltsgrāmatās vai reģistrēt ciltsreģistros tikai tad, ja saskaņā
ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/7175 tiem līdzi ir zootehniskais
sertifikāts, ko izdevusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 34. pantu sarakstā
iekļauta šķirnes dzīvnieku audzētāju institūcija Apvienotajā Karalistē;



audzētāji, kuru šķirnes dzīvnieki ir ierakstīti Apvienotajā Karalistē atzītu šķirnes
dzīvnieku audzētāju biedrību ciltsgrāmatās vai krustojuma cūku audzētāju
organizāciju ciltsreģistros, var apsvērt, vai pirms izstāšanās dienas šos dzīvniekus
ierakstīt vai reģistrēt (arī) attiecīgajās ciltsgrāmatās vai ciltsreģistros, kas šai pašai
šķirnei vai krustojumam izveidoti kādā no 27 ES dalībvalstīm;



zirgu dzimtas dzīvniekus, kas pēc izstāšanās dienas no Apvienotās Karalistes
importēti kādā no 27 ES dalībvalstīm, saskaņā ar Regulas (ES) 2015/262 6 14. un 15.
pantu identificē tāpat kā zirgu dzimtas dzīvniekus, kas importēti no citām trešām
valstīm.

Komisijas tīmekļa vietnē “Zootehnika”7 ir sniegta vispārīga informācija par šķirnes
dzīvnieku audzēšanu un konkrēta informācija par apstiprinātām audzētāju organizācijām
un audzētāju apvienībām, kas uztur dažādu šķirņu ciltsgrāmatas.
Komisijas tīmekļa vietnē par zirgu dzimtas dzīvnieku identificēšanu8 ir sniegta vispārīga
informācija par zirgu dzimtas dzīvnieku identificēšanu un konkrēta informācija par zirgu
dzimtas dzīvnieku identifikācijas dokumentu izdevējiestādēm.
Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.

Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

5

Komisijas 2017. gada 10. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/717, ar ko paredz noteikumus par to, kā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 piemēro attiecībā uz vaislas dzīvnieku un to
reproduktīvo produktu zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugiem (OV L 109, 26.4.2017., 9. lpp.).

6

Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes
Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu
noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (OV L 59, 3.3.2015., 1. lpp.).

7

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

8

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

