ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Брюксел, 27 февруари 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ОТНОСНО ЗДРАВЕТО
НА ЖИВОТНИТЕ, ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕТО НА ЖИВИ ЖИВОТНИ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на всички оператори,
участващи в търговията с живи животни4, се напомнят правните последици, които
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава5. 6
1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.

2

Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.

3

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

4

В настоящото известие не се разглежда движението с нетърговска цел на домашни любимци
(Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно
движението с нетърговска цел на домашни любимци (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

5

За живи животни, които са в процес на придвижване на датата на оттеглянето, ЕС се стреми да
договори решения с Обединеното кралство в рамките на споразумението за оттегляне.
Основните принципи в позицията на ЕС относно стоките, пуснати на пазара, включително
относно живите животни, чието движение е започнало преди датата на оттегляне, можете да
намерите тук:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placedmarket-under-union-law-withdrawal-date_en.

6

Тъй като достиженията на ветеринарното право на ЕС са много подробни, в настоящото
известие са разгледани само най-важните правила. На уебсайта на Комисията за вноса на живи
животни (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) ще намерите обща информация за
законодателството на ЕС в областта на здравето на животните за внасяните живи животни.

При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето
правилата на ЕС за общественото здраве и здравето на животните в областта на
търговията с живи животни в рамките на Съюза7 8 9 10 11, предлагането на пазара на
аквакултури12, проверките на техните движения13 и правото на Съюза относно
превоза на животни14 повече няма да се прилагат за Обединеното кралство.
Настоящото известие се отнася и до движението на живи животни и яйца за
люпене от и до Англо-нормандските острови и остров Ман15.
1.

ВЛИЗАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ В ЕС

Обществено здраве и здраве на животните:
Считано от датата на оттегляне, влизането на живи животни16 17 от Обединеното
кралство в ЕС-27 е забранено от съображения за общественото здраве и здравето
на животните освен ако:

7

Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на
животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (ОВ 121, 29.7.1964 г.,
стр. 1977/64).

8

Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните
изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (ОВ L 46, 19.2.1991 г.,
стр. 19).

9

Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните
условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (ОВ L 192,
23.7.2010 г., стр. 1).

10

Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните
изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца
за люпене (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74).

11

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните
изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и
ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в
специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към
Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).

12

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските
изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по
водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).

13

Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите
проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и
продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр.
29).

14

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това операции (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

15

Регламент (ЕИО) № 706/73 на Съвета от 12 март 1973 г. относно нормативната уредба на
Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията
със земеделски продукти (ОВ L 68, 15.3.1973 г., стр. 1).
2



Обединеното кралство е в „списъка“ на трети държави, съставен от Комисията
за целите на здравето на животните18. За „списъка“ се прилага Директива
2004/68/ЕО, както и специфичното законодателство;



Специфичните изисквания за здравето на животните и условията за
ветеринарно сертифициране, посочени в „списъка“ на видовете или
категориите животни от Обединеното кралство са спазени;



Обединеното кралство е в „списъка“ на Комисията като трета държава с план
за контрол на остатъчните вещества, одобрен в съответствие с Директива
96/23/ЕО19 за включените в него животни и животински продукти. За
„списъка“ се прилага глава VI от Директива 96/23/ЕО.

„Тристранното споразумение“, сключено в съответствие с член 6 от Директива
2009/156/ЕО между Франция, Ирландия и Обединеното кралство вече не се
прилага за Обединеното кралство, считано от датата на оттегляне.
Считано от датата на оттегляне, тези съществени изисквания се контролират при
влизане в ЕС-27 чрез осъществяване на задължителни гранични проверки,
включително ветеринарни проверки, на първия входен пункт на територията на
Съюза:


Живи животни могат да влизат на територията на ЕС-27 само през „гранични
инспекционни пунктове“20, одобрени за съответните видове и категории
животни;



Всяка пратка трябва да бъде придружена от надлежно попълнен здравен
сертификат в съответствие със законодателството на Съюза за вноса в областта
на здравето на животните21;



Всяка пратка се подлага на проверки на документацията, проверки за
идентичност и физически проверки22;

16

Едър рогат добитък, свине, овце и кози, еднокопитни животни, домашни птици и яйца за
люпене, аквакултури, пчели и земни пчели, други „копитни животни“, изброени в Директива
2004/68/ЕО. Кучета, котки и порове при движение с търговска цел.

17

За други видове животни, различни от тези, посочени в бележка под линия 16, включително
някои животни, изпращани до и от органи, институти или центрове, одобрени в съответствие с
приложение В към Директива 92/65/ЕИО, националните ветеринарно-санитарни условия може
да се прилагат за влизане от трети държави на животни (член 18, параграф 2 от Директива
92/65/ЕИО). Въпреки това правилата на ЕС за граничните проверки се прилагат.

18

Директива 2004/68/ЕИО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарносанитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни (ОВ L
139, 30.4.2004 г., стр. 321). За еднокопитни животни, домашни птици, аквакултури и други
животни, вж. бележките под линия по-горе.

19

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на
определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (ОВ L 125,
23.5.1996 г., стр. 10).

20

Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на
граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите,
извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици
в TRACES (ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1).

21

Член 4 от Директива 91/496/ЕИО на Съвета.
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Живи животни могат да влизат в ЕС-27 само с официален документ (единен
ветеринарен документ за въвеждане), удостоверяващ, че граничните проверки
са извършени по удовлетворителен начин в съответствие с приложимите
правила за здравето на животните и общественото здраве.

Тези условия важат също така за влизането в ЕС-27, считано от датата на
оттегляне, на живи животни от Обединеното кралство с цел транзит от
Обединеното кралство до друга трета държава или до друга част на
Обединеното кралство23. Освен това пратката трябва да премине през гранични
инспекционни пунктове както на влизане, така и на излизане от Съюза,
включително през съответните уведомления в интегрираната компютризирана
ветеринарна система на Съюза (TRACES)24. 25
В случай на транзитно преминаване от ЕС-27 през Обединеното кралство към
ЕС-27, живите животни трябва да са придружени от сертификат за търговия вътре
в Съюза и да преминат през граничен инспекционен пункт на влизане в ЕС-27,
включително през съответните уведомления в TRACES26. 27
Хуманно отношение към животните:
Живите животни, допуснати на територията на ЕС-27 ще трябва да бъдат
транспортирани съгласно всички правила за хуманно отношение към животните,
установени в Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета28, и ще подлежат на проверки на
граничните инспекционни пунктове от компетентните органи, както е предвидено
в член 21 от този регламент29.
22

Член 4 от Директива 91/496/ЕИО на Съвета.

23

За еднокопитни животни са установени специфични правила за транзитно преминаване в
Решение 2010/57/ЕС на Комисията от 3 февруари 2010 г. за определяне на здравни гаранции за
транзита на еднокопитни животни, които се транспортират през териториите, изброени в
приложение I към Директива 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 32, 4.2.2010 г., стр. 9).

24

Решение 2003/623/ЕО на Комисията от 19 август 2003 г. относно разработването на
интегрирана компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES (ОВ L 216, 28.8.2003 г.,
стр. 58).

25

Член 9 от Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на
принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от
трети страни (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56).

26

В допълнение за транзита на някои копитни животни се прилага член 12 от Регламент (ЕО)
№ 206/2010 на Комисията.

27

В допълнение се прилагат правилата за излизане на живи животни — вж. раздел 2 от
настоящото известие.

28

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това операции (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

29

Вж. също „Известие до заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното кралство и
правила на ЕС за разрешенията и сертификатите за превозвачи на живи животни, шофьори и
придружители“ (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).
4

2.

ИЗЛИЗАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОТ ЕС

Обществено здраве и здраве на животните:
Считано от датата на оттегляне, излизането на живи животни30 от държава членка
към Обединеното кралство през територията на друга държава членка се извършва
при спазване на следните условия:


При превоза трябва да се гарантира, че в съответствие с Решение 93/444/ЕИО31
пратката остава под митнически надзор до мястото на излизане32 от
територията на Съюза;



Всяка пратка животни се придружава от ветеринарни документи или
сертификати, отговарящи на съответните ветеринарни изисквания на
Обединеното кралство, и от здравни сертификати за търговия в рамките на
Съюза, съдържащи, когато е необходимо и приложимо, допълнителните
гаранции, предвидени от законодателството на Съюза, за животни,
предназначени за клане;



В TRACES трябва да бъде изпратено съобщение до местоназначението, което е
изходният граничен инспекционен пункт или местният орган в мястото, където
се намира изходната точка, и до централните органи на местоназначението и
до държавите членки на транзит.

Хуманно отношение към животните:
Превозването на живи животни, излизащи от ЕС към Обединеното кралство, ще
трябва да спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета до крайното
местоназначение и ще подлежи на проверки на изходния пункт от компетентните
органи, както е предвидено в член 21 от този регламент.
Частните лица следва да знаят, че специфичните условия за движението и вноса на
живи животни се актуализират редовно. На уебсайта на Комисията за вноса на
живи животни (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) ще намерите обща
информация за законодателството на Съюза в областта на здравето на животните
за внасяните живи животни. Тези страници ще бъдат актуализирани с
допълнителна информация при необходимост.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
30

Едър рогат добитък, свине, овце, кози, еднокопитни животни, домашни птици и яйца за люпене,
кучета, котки и порове, пчели, земни пчели и аквакултури.

31

Решение 93/444/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 г. относно подробни правила, регулиращи
търговията в рамките на Общността с някои живи животни и продукти, предназначени за износ
за трети страни (ОВ L 208, 19.8.1993 г., стр. 34). За излизането на живи животни към трета
държава без преминаване през територията на друга държава от ЕС няма специфични правила
на ЕС.

32

В съответствие с член 1, параграф 2, буква а) от Решение 93/444/ЕИО „изходна точка“ означава
всяко място, разположено в непосредствена близост до външната граница на една от
териториите, посочени в приложение I към Директива 90/675/ЕИО на Съвета, и предлагащо
съоръжения за митнически контрол.
5

