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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOKAT SZÁLLÍTÓ
SZÁLLÍTMÁNYOZÓK, JÁRMŰVEZETŐK ÉS KÍSÉRŐK ENGEDÉLYEIRE ÉS
BIZONYÍTVÁNYAIRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország” 3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az uniós és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel valamennyi gazdasági szereplőt és az állatoknak a
szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi
rendelet4 (a továbbiakban: a rendelet) szerinti szállítmányozói engedéllyel, a
szállítóeszközök vonatkozásában jóváhagyási igazolással, valamint a járművezetők és a
kísérők vonatkozásában képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személyeket emlékeztetni
kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az
Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően az állatoknak a szállítás és a
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet már nem
alkalmazandó az Egyesült Királyságra. Ez különösen az alábbi következményekkel jár az
élő állatokat szállító szállítmányozókra, járművezetőkre és kísérőkre vonatkozó
engedélyek és bizonyítványok tekintetében:
Szállítmányozói engedély
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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A rendelet 10. és 11. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság illetékes hatóságai
által kiadott szállítmányozói engedélyek5 érvényessége megszűnik az Európai Unióban
attól az időponttól kezdve, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
Az ilyen engedéllyel rendelkező és a tevékenységüket az Európai Unióban folytatni
kívánó szállítmányozóknak új engedélyért kell folyamodniuk az EU-27 valamely
tagállamában.
A szállítóeszköz jóváhagyási igazolása
A rendelet 18. és 19. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság illetékes hatóságai
által kiadott jóváhagyási igazolások6 érvényessége megszűnik az Európai Unióban attól
az időponttól kezdve, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A tevékenységüket az Európai Unióban folytatni kívánó fuvarozóknak új jóváhagyási
igazolásért kell folyamodniuk az EU-27 valamely tagállamában.
A járművezetők és kísérők képesítési bizonyítványa
Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai által a rendelet 17. cikkének (2) bekezdése
szerint kibocsátott képesítési bizonyítványok7 többé nem lesznek érvényesek az Európai
Unióban attól az időponttól kezdődően, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá
válik.
Az ilyen bizonyítvánnyal rendelkező és a tevékenységüket az Európai Unióban folytatni
kívánó személyeknek új bizonyítványért kell folyamodniuk az EU-27 valamely
tagállamában.
A Bizottság felkéri a szállítmányozókat arra is, hogy tájékoztassák az érintett
személyeket az új bizonyítvány iránti kérelem benyújtásának szükségességéről.
A
Bizottság
állatjóléttel
foglalkozó
weboldala
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) általános tájékoztatást nyújt az állatjólétre
vonatkozó szabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal
frissülnek.
Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
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A rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében élő állatok szállításához az illetékes hatóság által
kiállított szállítmányozói engedély szükséges.
A rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében az állatok nagy távolságokon való közúti
szállításához a szállítóeszközre vonatkozóan az illetékes hatóságok által kibocsátott jóváhagyási
igazolás szükséges.
Ezen túlmenően jóváhagyási igazolás szükséges bizonyos állatok (háziló-félék vagy házi
szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék) tengeri úton, haszonállat-szállító hajókon történő szállítása
(a rendelet 7. cikkének (2) bekezdése), valamint bizonyos állatok (háziló-félék vagy házi
szarvasmarha-, juh-, kecske-, és sertésfélék) nagy távolságokon való közúti és/vagy vízi szállításához
használt konténerekben történő szállítása (a rendelet 7. cikkének (3) bekezdése) esetében is.
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A rendelet 6. cikkének (5) bekezdésével összhangban a bizonyos állatokat (háziló-féléket vagy házi
szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléket, valamint baromfit) szállító közúti járművön
járművezetőként vagy kísérőként tevékenykedő személyeknek az illetékes hatóságok (vagy az általuk
kijelölt szerv) által kiállított képesítési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
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