EIROPAS KOMISIJA
VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Briselē, 2018. gada 23. janvārī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR ATĻAUJĀM UN
SERTIFIKĀTIEM DZĪVU DZĪVNIEKU PĀRVADĀTĀJIEM, AUTOVADĪTĀJIEM UN
PAVADOŅIEM

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par "trešo valsti"3.
Izstāšanās sagatavošanās pasākumi skar ne tikai Eiropas un valstu iestādes, bet arī
privātpersonas. Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma
saturu, visiem uzņēmējiem un personām, kam ir pārvadātāja atļaujas, transportlīdzekļa
atbilstības sertifikāti un autovadītāju un pavadoņu kvalifikācijas sertifikāti saskaņā ar
noteikumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas
laikā4 (“regula”), tiek atgādināts par konkrētām juridiskām sekām, ar kurām būs
jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas regula Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojama. Attiecībā uz dzīvu
dzīvnieku pārvadātāju, autovadītāju un pavadoņu atļaujām un sertifikātiem tam ir
konkrēti šādas sekas.
Pārvadātāju atļaujas
Pārvadātāju atļaujas5, ko saskaņā ar regulas 10. vai 11. pantu izsniegušas Apvienotās
Karalistes kompetentās iestādes, vairs nebūs derīgas Eiropas Savienībā no brīža, kad
Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

4

OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.
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Saskaņā ar regulas 6. panta 1. punktu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai ir nepieciešama kompetentās
iestādes izdota pārvadātāja atļauja.

Pārvadātājiem, kam ir šāda atļauja un kuras vēlas turpināt savu profesionālo darbību
Eiropas Savienībā, būs jāpieprasa jauna atļauja kādā no 27 ES dalībvalstīm.
Transportlīdzekļu atbilstības sertifikātu apstiprināšana
Atbilstības sertifikāti6, ko saskaņā ar regulas 18. vai 19. pantu izsniegušas Apvienotās
Karalistes kompetentās iestādes, vairs nebūs derīgi Eiropas Savienībā no brīža, kad
Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Pārvadātājiem, kuri vēlas turpināt savu profesionālo darbību Eiropas Savienībā, būs
jāpieprasa attiecīgs atbilstības sertifikāts kādā no 27 ES dalībvalstīm.
Autovadītāju un pavadoņu kvalifikācijas sertifikāti
Atbilstības sertifikāti7, ko saskaņā ar regulas 17. panta 2. punktu izsniegušas Apvienotās
Karalistes kompetentās iestādes, vairs nebūs derīgi Eiropas Savienībā no brīža, kad
Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Personām, kam ir šāds kvalifikācijas sertifikāts un kuras vēlas turpināt savu profesionālo
darbību Eiropas Savienībā, būs jāpieprasa jauns sertifikāts kādā no 27 ES dalībvalstīm.
Turklāt pārvadātāji tiek aicināti informēt attiecīgās personas par nepieciešamību pieprasīt
jaunu sertifikātu.
Komisijas
tīmekļa
vietnē
par
dzīvnieku
labturību
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) ir sniegta vispārīga informācija par
dzīvnieku labturību. Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu
informāciju.
Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
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Saskaņā ar regulas 7. panta 1. punktu dzīvnieku pārvadāšanai ar autotransportu tālos pārvadājumos ir
nepieciešams transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts, ko izsniegušas kompetentās iestādes.
Atbilstības sertifikāti ir arī vajadzīgi, lai konkrētus dzīvniekus (zirgu dzimtas mājdzīvniekus un
liellopu, aitu, kazu un cūku sugas mājdzīvniekus) ar lauksaimniecības dzīvnieku kuģi pārvadātu pa
jūru saskaņā ar regulas 7. panta 2. punktu, kā arī konkrētus dzīvniekus (zirgu dzimtas mājdzīvniekus
un liellopu, aitu, kazu un cūku sugas mājdzīvniekus) konteineros pārvadātu ar autotransportu vai
ūdenstransportu tālos pārvadājumos saskaņā ar regulas 7. panta 3. punktu.
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Kompetento iestāžu (vai to izraudzītas struktūras) izdoti kvalifikācijas sertifikāti ir nepieciešami
personām, kuras vada autotransportu (vai ir pavadonis) konkrētu dzīvnieku (zirgu dzimtas
mājdzīvnieku un liellopu, aitu, kazu un cūku sugas mājdzīvnieku un mājputnu) pārvadāšanai saskaņā
ar regulas 6. panta 5. punktu.
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