EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

V Bruseli 23. januára 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ TÝKAJÚCE SA POVOLENÍ A
CERTIFIKÁTOV PRE PREPRAVCOV ŽIVÝCH ZVIERAT, VODIČOV A SPRIEVODCOV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že pokiaľ sa
v ratifikovanej dohode o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od
30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať
všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa následne
stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou európskych orgánov a vnútroštátnych
orgánov, ale aj súkromných strán. Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o
obsah prípadnej dohody o vystúpení, sa všetkým hospodárskym subjektom a osobám,
ktoré sú držiteľmi povolení prepravcu, osvedčení o schválení dopravného prostriedku a
osvedčení o spôsobilosti pre vodičov a sprievodcov podľa ustanovení nariadenia Rady
(ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy4 (ďalej len „nariadenie“), pripomínajú
určité právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou
krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa nariadenie už nebude vzťahovať na
Spojené kráľovstvo. V tomto ozname sa opisujú hlavné následky na povolenia a
osvedčenia pre prepravcov živých zvierat, vodičov a sprievodcov.
Povolenia prepravcu
Povolenia prepravcu5 vydané príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva podľa článku
10 alebo 11 nariadenia prestanú platiť v Európskej únii od okamihu, keď sa Spojené
kráľovstvo stane treťou krajinou.
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Momentálne prebiehajú so Spojeným kráľovstvom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Okrem toho sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode
so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Povolenia prepravcu vydané príslušným orgánom sa vyžadujú na prepravu živých zvierat podľa článku
6 ods. 1 nariadenia.

Prepravcovia, ktorí sú držiteľmi takéhoto povolenia a chcú pokračovať v profesionálnej
činnosti v Európskej únii, budú musieť požiadať o nové povolenie v niektorom členskom
štáte EÚ27.
Osvedčenia o schválení dopravného prostriedku
Osvedčenia o schválení6 vydané príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva podľa
článku 18 alebo 19 nariadenia prestanú platiť v Európskej únii od okamihu, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
Prepravcovia, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej činnosti v Európskej únii, budú
musieť požiadať o príslušné osvedčenie o schválení v niektorom členskom štáte EÚ27.
Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov
Osvedčenia o spôsobilosti7 vydané príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva podľa
článku 17 ods. 2 nariadenia prestanú platiť od okamihu, keď sa Spojené kráľovstvo stane
treťou krajinou.
Osoby, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia o spôsobilosti a chcú pokračovať v
profesionálnej činnosti v Európskej únii, bude musieť požiadať o osvedčenie v niektorom
členskom štáte EÚ27.
Prepravcovia sa navyše vyzývajú, aby informovali dotknuté osoby o potrebe požiadať o
nové osvedčenie.
Všeobecné informácie o dobrých podmienkach zvierat možno nájsť na webovej stránke
Komisie o dobrých podmienkach zvierat (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en).
Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené o ďalšie aktuálne informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

6

Osvedčenie o schválení dopravného prostriedku vydané príslušnými orgánmi sa vyžaduje na cestnú
prepravu zvierat na dlhých cestách podľa článku 7 ods. 1 nariadenia.
Osvedčenia o schválení sú potrebné aj na prepravu určitých zvierat po mori na plavidlách na prepravu
dobytka (domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané) podľa článku 7
ods. 2 nariadenia, ako aj na prepravu určitých zvierat (domácich nepárnokopytníkov a domáceho
hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných) v kontajneroch po ceste alebo vode na dlhých cestách
podľa článku 7 ods. 3 nariadenia.
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Osvedčenie o spôsobilosti vydané príslušnými orgánmi (alebo nimi určeným orgánom) sa vyžaduje v
prípade osôb, ktoré vedú vozidlo (alebo pôsobia ako sprievodcovia) pri cestnej preprave určitých
zvierat (domácich nepárnokopytníkov a hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných a hydiny) podľa
článku 6 ods. 5 nariadenia.
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