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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES LEIDIMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ, KURIUOS TURI
TURĖTI GYVŲ GYVŪNŲ VEŽĖJAI, VAIRUOTOJAI IR PALYDOVAI, TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik Europos ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs
subjektai. Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl
išstojimo turiniu, visiems ūkio subjektams ir asmenims, turintiems vežėjų leidimus,
transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimus ir vairuotojų bei palydovų
kompetencijos pažymėjimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų
apsaugos juos vežant4 (toliau – Reglamentas) nuostatas, primenamos tam tikros teisinės
pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei Reglamentas
nebetaikomas. Pagrindinės to pasekmės, susijusios su gyvų gyvūnų vežėjų, vairuotojų ir
palydovų leidimais ir pažymėjimais:
Vežėjų leidimai
Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų pagal Reglamento 10 arba 11 straipsnį
išduoti vežėjų leidimai5 nebegalios Europos Sąjungoje nuo tada, kai Jungtinė Karalystė
taps trečiąja šalimi.
Tokį leidimą turintys vežėjai, norintys tęsti savo profesinę veiklą Europos Sąjungoje,
turės prašyti išduoti naują leidimą kurioje nors ES 27 valstybėje narėje.
Transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimai
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis – šalis, kuri nėra ES narė.
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Kompetentingos institucijos išduotą vežėjo leidimą yra privaloma turėti vežant gyvus gyvūnus pagal
Reglamento 6 straipsnio 1 dalį.

Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų pagal Reglamento 18 arba 19 straipsnį
išduoti patvirtinimo pažymėjimai6 nebegalios Europos Sąjungoje nuo tada, kai Jungtinė
Karalystė taps trečiąja šalimi.
Vežėjai, norintys tęsti savo profesinę veiklą Europos Sąjungoje, turės prašyti išduoti
atitinkamą patvirtinimo pažymėjimą kurioje nors ES 27 valstybėje narėje.
Vairuotojų ir palydovų kompetencijos pažymėjimai
Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų pagal Reglamento 17 straipsnio 2 dalį
išduoti kompetencijos pažymėjimai7 nebegalios nuo tada, kai Jungtinė Karalystė taps
trečiąja šalimi.
Tokį kompetencijos pažymėjimą turintys asmenys, norintys tęsti savo profesinę veiklą
Europos Sąjungoje, turės prašyti išduoti naują pažymėjimą kurioje nors ES 27 valstybėje
narėje.
Vežėjai taip pat raginami informuoti atitinkamus asmenis apie tai, kad reikės prašyti
išduoti naują pažymėjimą.
Gyvūnų
gerovei
skirtoje
Komisijos
svetainėje
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) pateikiama bendroji informacija apie
gyvūnų gerovę. Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti ir bus pateikta daugiau
informacijos.
Europos Komisija
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas
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Kompetentingų institucijų išduotą transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimą yra privaloma turėti
vežant gyvūnus keliais, tolimais atstumais, pagal Reglamento 7 straipsnio 1 dalį.
Patvirtinimo pažymėjimai taip pat yra privalomi vežant tam tikrus gyvūnus (naminius arklinių šeimos
gyvūnus ir naminius galvijus, avis, ožkas bei kiaules) jūra, gyvūnams skirtuose laivuose, pagal
Reglamento 7 straipsnio 2 dalį, ir tolimais atstumais vežant tam tikrus gyvūnus (naminius arklinių
šeimos gyvūnus ir naminius galvijus, avis, ožkas bei kiaules) konteineriuose keliais arba vandens
keliais pagal Reglamento 7 straipsnio 3 dalį.
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Kompetentingų institucijų (ar jų paskirtų įstaigų) išduotą kompetencijos pažymėjimą privalo turėti
asmenys, kurie vairuoja kelių transporto priemonę (arba yra palydovai tokioje transporto priemonėje),
kurioje vežami tam tikri gyvūnai (naminiai arklinių šeimos gyvūnai, naminiai galvijai, avys, ožkos,
kiaulės ir paukščiai), pagal Reglamento 6 straipsnio 5 dalį.
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