EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Bruxelles, den 23. januar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S REGLER OM AUTORISATION AF OG
CERTIFIKATER FOR VIRKSOMHEDER, DER TRANSPORTERER LEVENDE DYR, SAMT
BEVISER FOR FØRERE OG LEDSAGERE

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, navnlig med hensyn til indholdet af
en eventuel udtrædelsesaftale, gøres virksomhedsledere og personer med autorisationer
som
transportvirksomhed,
godkendelsescertifikater
for
transportmidler
og
kompetencebeviser for førere og ledsagere, jf. bestemmelserne i Rådets forordning (EF)
nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport4 (i det følgende tillige benævnt
"forordningen"), opmærksomme på visse juridiske konsekvenser, der skal betænkes, når
Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil
forordningen fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede
Kongerige. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser for autorisation af og
certifikater for virksomheder, der transporterer levende dyr, samt beviser for førere og
ledsagere.
Autorisationer af transportvirksomheder
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

Autorisationer af transportvirksomheder5, der er udstedt af den kompetente myndighed i
Det Forenede Kongerige i henhold til forordningens artikel 10 og 11, vil ikke længere
være gyldige i Unionen fra det tidspunkt, Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland.
Transportvirksomheder med en sådan autorisation, som ønsker fortsat at udføre deres
professionelle aktiviteter i Unionen, vil skulle ansøge om en ny autorisation i en
medlemsstat i EU-27.
Godkendelsescertifikater for transportmidler
Godkendelsescertifikater6, der er udstedt af den kompetente myndighed i Det Forenede
Kongerige i henhold til forordningens artikel 18 og 19, vil ikke længere være gyldige i
Unionen fra det tidspunkt, Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Transportvirksomheder, der ønsker fortsat at udføre deres professionelle aktiviteter i Den
Europæiske Union, vil skulle ansøge om det relevante godkendelsescertifikat i en
medlemsstat i EU-27.
Kompetencebeviser for førere og ledsagere
Kompetencebeviser7, der er udstedt af den kompetente myndighed i Det Forenede
Kongerige i henhold til forordningens artikel 17, stk. 2, vil ikke længere være gyldige i
Unionen fra det tidspunkt, Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Personer med et sådant kompetencebevis, som ønsker fortsat at udføre deres
professionelle aktiviteter i Unionen, vil skulle ansøge om et nyt kompetencebevis i en
medlemsstat i EU-27.
Transportvirksomhederne opfordres også til at underrette de berørte personer om kravet
om at ansøge om et nyt kompetencebevis.
Kommissionens websted om dyrevelfærd (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en)
indeholder generelle oplysninger om dyrevelfærd. Disse sider opdateres om nødvendigt
med yderligere oplysninger.
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Der kræves autorisation af transportvirksomheder, der er udstedt af den kompetente myndighed, til at
transportere levende dyr i henhold til forordningens artikel 6, stk. 1.
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Der kræves et godkendelsescertifikat for transportmidler, der er udstedt af den
kompetente myndighed, for at transportere levende dyr i lange forsendelser ad vej i
henhold til forordningens artikel 7, stk. 1.
Der kræves ligeledes godkendelsescertifikater for at transportere visse dyr (tamdyr af hestefamilien og
tamkvæg, -får, -geder eller -svin) ad søvejen på dyretransportfartøjer i henhold til forordningens
artikel 7, stk. 2, samt på for at transportere visse dyr (tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, -får, -geder
eller -svin) i containere under langvarige forsendelser ad vej og/eller ad søvejen i henhold til
forordningens artikel 7, stk. 3.

7

Der kræves et kompetencebevis, der er udstedt af de kompetente myndigheder (eller et organ, der er
udpeget af disse), for at føre eller fungere som ledsagere på et vejkøretøj, der transporterer visse dyr
(tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, -får, -geder eller -svin samt fjerkræ) i henhold til forordningens
artikel 6, stk. 5.
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