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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM
DJURAVEL

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i avtalet om utträde1 upphör unionens hela primär- och
sekundärrätt att vara tillämplig på Förenade kungariket med verkan från och med den 30
mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen).2 Förenade
kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla djuruppfödare som avses i
artikel 2.5 och 2.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/10124 om de
rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde är från och med utträdesdagen EU:s regler inom området för förordning (EU)
2016/1012 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel
till unionen av renrasiga avelsdjur av nötkreatur, svin, får, get och hästdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial från dem inte längre tillämpliga på Förenade
kungariket. Detta får särskilt följande konsekvenser på olika områden inom
djuruppfödning:

1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2

I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.

3

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

4

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och
genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets
direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel
(förordningen om djuravel) (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66).



Från och med utträdesdagen kommer avelsorganisationer och avelsverksamheter i
Förenade kungariket inte längre att förtecknas i enlighet med artikel 7 i förordning
(EU) 2016/1012.



Från och med utträdesdagen får renrasiga avelsdjur eller hybridavelssvin eller
avkomman av avelsmaterial från dem, som har ett härstamningsbevis som utfärdats i
enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/7175 av en
avelsorganisation i Förenade kungariket, endast införas i stamböcker eller register
upprättade i medlemsstater i EU-27 om nämnda avelsorganisation är förtecknad i
enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2016/1012.



Uppfödare som har sina avelsdjur införda i stamböcker hos avelsorganisationer eller
registrerade i avelsregister som förs av avelsverksamheter erkända i Förenade
kungariket kan överväga att (därutöver) föra in eller registrera djuren före
utträdesdagen i de relevanta stamböcker och register som finns för samma ras eller
korsning i en medlemsstat i EU-27.



På samma sätt som alla hästdjur som importeras från tredjeländer till en medlemsstat
i EU-27, ska hästdjur som importeras från Förenade kungariket efter utträdesdagen
identifieras i enlighet med artiklarna 14 och 15 i kommissionens förordning (EU)
2015/2626.

På kommissionens webbplats om avelsteknik7 finns allmän information om djuravel och
särskild information om godkända avelsorganisationer och föreningar för avelsuppfödare
som för stamböcker över olika raser.
På kommissionens webbplats om identifieringen av hästdjur8 finns allmän information
om identifiering av hästdjur och särskild information om organ som utfärdar
identitetshandlingar för hästdjur.
Webbplatserna kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
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5

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/717 av den 10 april 2017 om fastställande av
bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad
gäller förlagor till härstamningsbevis för avelsdjur och avelsmaterial från dem (EUT L 109, 26.4.2017,
s. 9).

6

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av
bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) (EUT 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

