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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

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 κυρωμένη 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 στους υπεύθυνους επιχειρήσεων
που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο της διατροφής των ζώων,
όπως αιτούντες και κατόχους άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, αιτούντες
επικαιροποίηση του καταλόγου των ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς
διατροφικούς σκοπούς και υπεύθυνους επιχειρήσεων ζωοτροφών που σκοπεύουν να
κάνουν εξαγωγές στην ΕΕ, 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 της διατροφής των ζώων παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες στους διάφορους τομείς του
δικαίου της ΕΕ σχετικά με τις ζωοτροφές:
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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 παύουν 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.













οι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άδεια για πρόσθετες ύλες
ζωοτροφών πρέπει να είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή να ορίσουν εκπρόσωπο εγκατεστημένο εντός
της ΕΕ και να γνωστοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας του στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων·
οι κάτοχοι αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που συνδέονται με
κάτοχο άδειας 4 πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της ΕΕ
ή του ΕΟΧ. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου πρέπει να
γνωστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
οι αιτούντες άδεια για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες δεν έχει
ακόμη χορηγηθεί άδεια μέσω εκτελεστικού κανονισμού επειδή η διαδικασία
αξιολόγησης ή έγκρισης είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο
εγκατεστημένο εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας
του εκπροσώπου πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
οι αιτούντες γενικές άδειες5 για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών των οποίων η
άδεια δεν έχει ακόμη χορηγηθεί μέσω εκτελεστικού κανονισμού επειδή η
διαδικασία αξιολόγησης ή έγκρισης είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ορίσουν
εκπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Τα σχετικά στοιχεία
επικοινωνίας του εκπροσώπου πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή·
οι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ζητούν επικαιροποίηση του
καταλόγου των ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς
σκοπούς για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί ακόμη άδεια επειδή η διαδικασία
αξιολόγησης ή έγκρισης είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο
εγκατεστημένο εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν των αιτήσεων που
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα κράτη μέλη δύνανται να
αιτούνται την επικαιροποίηση του καταλόγου των ζωοτροφών που
προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς·
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών που σκοπεύουν να κάνουν
εξαγωγές στην ΕΕ πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ
για τις εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στην εν λόγω δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και
την υγιεινή των ζωοτροφών, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκριση
των εν λόγω εισαγωγών από τρίτες χώρες. Οι εκπρόσωποι έχουν ορισμένες
υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους
επιχειρήσεων ζωοτροφών όταν κάνουν εξαγωγές στην ΕΕ.

Οι αιτούντες, οι κάτοχοι αδειών και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών θα πρέπει να
ενεργήσουν εγκαίρως ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στον συνεχή εφοδιασμό
με ζωοτροφές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να
υποβληθούν σε εύθετο χρόνο, λαμβανομένων υπόψη των διαδικαστικών προθεσμιών
που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο.
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Πρόσθετες ύλες που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ, ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες,
κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά.
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Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες, αισθητικές πρόσθετες ύλες και διατροφικές πρόσθετες ύλες.
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Ο
δικτυακός
τόπος
της
Επιτροπής
για
τις
ζωοτροφές
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) παρέχει γενικές πληροφορίες για τις
ζωοτροφές, καθώς και διάφορες «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» σχετικά με τη διατροφή
των ζώων. Εφόσον χρειαστεί, η σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω
πληροφορίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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