ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Брюксел, 23 януари 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ,
СЕРТИФИКАТИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРЕВОЗВАЧИ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ШОФЬОРИ И
ПРИДРУЖИТЕЛИ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Освен ако със споразумението за оттегляне не бъде определена друга дата 1, цялото
първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по
отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско
време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)2. Тогава Обединеното кралство ще
стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само европейските и
националните органи, но и частноправните субекти. С оглед на значителната
неопределеност, по-специално по отношение на съдържанието на
евентуалното споразумение за оттегляне, на стопанските оператори и лицата,
притежаващи разрешителни за транспортиране, сертификати за одобрение за
пътни транспортни средства и свидетелства за правоспособност за шофьори и
придружители съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета
относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с
това операции 4 (наричан по-нататък „Регламентът“) се напомнят някои правни
последици, които трябва да бъдат взети предвид, когато Обединеното кралство
се превърне в трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени
в евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето
Регламентът вече не се прилага за Обединеното кралство. Това ще доведе, поспециално, до следните последствия за разрешителните, сертификатите и
свидетелствата за превозвачите на живи животни, шофьорите и
придружителите.
Разрешителни за превозвачи
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Текат преговори с Обединеното кралство с цел постигане на споразумение за оттегляне.
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Освен това, в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, може единодушно да реши, че
Договорите ще спрат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Разрешителните за превозвачи5, издадени от компетентните органи в Обединеното
кралство съгласно членове 10 и 11 от Регламента, вече няма да бъдат валидни в
Европейския съюз от момента, в който Обединеното кралство се превърне в трета
държава.
Превозвачите, които притежават такова разрешително и искат да продължат
професионалната си дейност в Европейския съюз, ще трябва да кандидатстват за
ново разрешително в държава — членка от ЕС-27.
Сертификати за одобрение за пътни превозни средства
Сертификатите за одобрение6, издадени от компетентните органи в Обединеното
кралство съгласно членове 18 и 19 от Регламента, вече няма да бъдат валидни в
Европейския съюз от момента, в който Обединеното кралство се превърне в трета
държава.
Превозвачите, които искат да продължат професионалната си дейност в
Европейския съюз, ще трябва да кандидатстват за съответния сертификат за
одобрение в държава — членка от ЕС-27.
Свидетелства за правоспособност за шофьори и придружители
Свидетелствата за правоспособност7, издадени от компетентните органи в
Обединеното кралство съгласно член 17, параграф 2 от Регламента, вече няма да
бъдат валидни от момента, в който Обединеното кралство се превърне в трета
държава.
Лицата, които притежават това свидетелство за правоспособност и искат да
продължат професионалната си дейност в Европейския съюз, ще трябва да
кандидатстват за ново свидетелство в държава — членка от ЕС-27.
Превозвачите се приканват също така да уведомят заинтересованите лица, че те
трябва да кандидатстват за ново свидетелство.
Уебсайтът на Комисията относно хуманното отношение към животните
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) предоставя обща информация относно
хуманното отношение към животните. Тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация, при необходимост.
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Издадено от компетентен орган разрешително се изисква за транспортирането на живи животни
в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента.
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Съгласно член 7, параграф 1 от Регламента сертификат за одобрение за пътни превозни
средства, издадени от компетентните органи, се изисква за транспортирането на животни за
пътувания с дълга продължителност.
Сертификатите за одобрение се изискват също за транспортирането на някои животни
(еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или
свине) по море на кораби за превоз на добитък съгласно член 7, параграф 2 от Регламента,
както и за транспортирането на някои животни (еднокопитни животни или домашни животни
от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине) в контейнери, използвани за
транспортирането с пътно превозно средство и/или по вода, за пътувания с дълга
продължителност съгласно член 7, параграф 3 от Регламента.
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Съгласно член 6, параграф 5 от Регламента свидетелство за правоспособност, издадено от
компетентните органи (или от определен от тях орган), се изисква за лицата, които управляват
(или действат като придружители) пътно превозно средство, транспортиращо някои видове
животни (домашни еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат
добитък, овце, кози или свине, както и птици) .
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Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
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