EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Brusel 27. února 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
ZDRAVÍ A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUVISEJÍCÍ
S PŘESUNY ŽIVÝCH ZVÍŘAT

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba subjekty zapojené do obchodu s živými zvířaty4 upozornit na právní důsledky,
jež je nutné brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí5 6.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody
o vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU o veřejném zdraví a zdraví zvířat v oblasti obchodování se živými zvířaty

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě
o vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

Toto oznámení se netýká neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu (nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat
v zájmovém chovu (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1)).

5

V případě živých zvířat, jejichž přesun bude probíhat k datu vystoupení, se EU snaží dojednat se
Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje EU ohledně zboží
uváděného na trh, včetně živých zvířat, jejichž přesun započal před datem vystoupení, jsou k dispozici
zde: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-unionlaw-withdrawal-date_en.

6

Jelikož je acquis EU ve veterinární oblasti velmi podrobné, je možné v tomto oznámení vyložit pouze
základní pravidla. Obecné informace o veterinárních právních předpisech EU pro dovoz živých zvířat,
najdete
na
internetových
stránkách
Komise
věnovaných
této
problematice
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en).

uvnitř Unie7 8 9 10 11, o uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh12,
o kontrolách těchto přesunů zvířat13, jakož i právní předpisy EU týkající se přepravy
zvířat14.
Toto oznámení se rovněž týká přesunu živých zvířat a násadových vajec z britských
Normanských ostrovů a Ostrova Man a na tato území15.
1.

DOVOZ ŽIVÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ EU

Veřejné zdraví a zdraví zvířat:
Od data vystoupení je dovoz živých zvířat16 17 ze Spojeného království na území EU-27
zakázán z důvodu ochrany veřejného zdraví a zdraví zvířat s výjimkou těchto případů:

7

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem
a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977).

8

Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi
a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19).

9

Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun
koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1).

10

Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod
s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343,
22.12.2009, s. 74).

11

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty,
spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně
nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice
90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

12

Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy
pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních
živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

13

Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách
v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu
(Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29).

14

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

15

Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na
britské Normanské ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty (Úř. věst.
L 68, 15.3.1973, s. 1).

16

Skot, prasata, ovce a kozy, koňovití, drůbež a násadová vejce, živočichové pocházející z akvakultury,
včely a čmeláci, jiní „kopytníci“ uvedení ve směrnici 2004/68/ES. Psi, kočky a fretky přepravovaní
pro obchodní účely.

17

Pokud jde o další zvířata, která nejsou uvedena v poznámce pod čarou č. 16, včetně některých zvířat
přepravovaných mezi organizacemi, instituty nebo středisky schválenými v souladu s přílohou C
směrnice 92/65/EHS, mohou se na dovoz těchto zvířat ze třetích zemí vztahovat vnitrostátní
veterinární podmínky (čl. 18 odst. 2 směrnice 92/65/EHS). Vztahují se na něj však předpisy EU
o hraničních kontrolách.
2



Komise zařadila Spojené království na seznam třetích zemí pro veterinární účely18;
pro zařazení na seznam se použije směrnice 2004/68/ES, jakož i zvláštní právní
předpisy;



jsou splněny zvláštní veterinární požadavky a podmínky pro veterinární osvědčení
platné na základě zařazení do seznamu pro druhy a kategorie zvířat ze Spojeného
království;



Komise zařadila Spojené království na seznam třetích zemí, které disponují plánem
kontroly reziduí schváleným v souladu se směrnicí 96/23/ES19 pro zvířata
a živočišné produkty uvedené v této směrnici; pro zařazení na seznam se použije
kapitola VI směrnice 96/23/ES.

Trojstranná dohoda uzavřená v souladu s článkem 6 směrnice 2009/156/ES mezi Francií,
Irskem a Spojeným královstvím se od data vystoupení přestane vztahovat na Spojené
království.
Od data vystoupení jsou při vstupu do EU-27 ověřovány tyto základní požadavky, a to
formou povinných hraničních kontrol, včetně veterinárních, v místě prvního vstupu
na území Unie:


živá zvířata mohu být do EU-27 přivezena pouze přes stanoviště hraniční kontroly20
schválená pro daný druh a kategorii zvířat;



ke každé zásilce musí být přiloženo veterinární osvědčení řádně vyplněné v souladu
s veterinárními právními předpisy EU týkajícími se dovozu21;



každá zásilka musí projít kontrolou dokladů a totožnosti a fyzickou kontrolou22;



přivézt živá zvířat na území EU-27 je povoleno pouze s úředním dokumentem
(společný veterinární vstupní doklad), který potvrzuje, že hraniční kontroly byly
provedeny uspokojivým způsobem a v souladu s platnými předpisy v oblasti zdraví
zvířat a veřejného zdraví.

Od data vystoupení se tyto podmínky rovněž vztahují na vstup živých zvířat ze
Spojeného království na území EU-27 za účelem tranzitu ze Spojeného království do

18

Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz
některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320).
V případě koňovitých, drůbeže, živočichů pocházejících z akvakultury a ostatní zvířat viz předchozí
poznámky pod čarou.

19

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich
reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

20

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených
stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními
odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).

21

Článek 4 směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace
veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (Úř. věst. L 268, 24.9.1991,
s. 56).

22

Článek 4 směrnice Rady 91/496/EHS.
3

jiné třetí země nebo jiné části Spojeného království23. Kromě toho musí tato zásilka
projít stanovištěm hraniční kontroly jak na vstupu na území Unie, tak na výstupu z tohoto
území, a musí být předmětem příslušných oznámení v integrovaném počítačovém
veterinárním systému EU (TRACES)24 25.
V případě tranzitu z EU-27 přes Spojené království do EU-27 musí být k zásilce
živých zvířat přiloženo osvědčení pro obchod uvnitř Unie, přičemž zásilka musí projít
stanovištěm hraniční kontroly při vstupu do EU-27 a musí být předmětem příslušných
oznámení v systému TRACES26 27.
Dobré životní podmínky zvířat:
Živá zvířata, jimž bude umožněn vstup do EU-27, budou
v souladu se všemi pravidly ohledně řádného zacházení
v nařízení Rady (ES) č. 1/200528 a budou podléhat kontrolám
orgány na stanovištích hraniční kontroly, jak je stanoveno
nařízení29.
2.

muset být přepravována
se zvířaty stanovenými
prováděných příslušnými
v článku 21 uvedeného

VÝVOZ ŽIVÝCH ZVÍŘAT Z EU

Veřejné zdraví a zdraví zvířat:
Od data vystoupení se na vývoz živých zvířat30 z jednoho členského státu do Spojeného
království přes území jiného členského státu vztahují tyto podmínky:


během přepravy se musí zajistit, aby v souladu s rozhodnutím 93/444/EHS31 zůstala
zásilka pod celním dohledem až do místa výstupu32, kdy opustí území Unie;

23

U koňovitých platí zvláštní pravidla pro tranzit stanovená v rozhodnutí Komise 2010/57/EU ze dne 3.
února 2010, kterým se stanoví veterinární záruky pro tranzit koňovitých přepravovaných přes území
uvedená v příloze I směrnice Rady 97/78/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2010, s. 9).

24

Rozhodnutí Komise 2003/623/ES ze dne 19. srpna 2003 o vývoji integrovaného počítačového
veterinárního systému TRACES (Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58).

25

Článek 9 směrnice Rady 91/496/EHS.

26

Kromě toho se na tranzit některých kopytníků použije článek 12 nařízení Komise (ES) č. 206/2010.

27

Navíc se použijí předpisy týkající se vývozu živých zvířat z území Unie, viz oddíl 2 tohoto oznámení.

28

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

29

Viz také oznámení Komise zúčastněným stranám týkající se vystoupení Spojeného království z EU
a právních předpisů EU v oblasti povolení a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a průvodce
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).

30

Skot, prasata, ovce, kozy, koňovití, drůbež a násadová vejce, psi, kočky a fretky, včely a čmeláci
a živočichové pocházející z akvakultury.

31

Rozhodnutí Komise 93/444/EHS ze dne 2. července 1993 o prováděcích pravidlech k obchodu uvnitř
Společenství s některými živými zvířaty a produkty určenými na vývoz do třetích zemí
(Úř. věst. L 208, 19.8.1993, s. 34). Na živá zvířata, jejichž přeprava do třetí země neprobíhá přes
území jiného členského státu, se nevztahují žádná zvláštní pravidla EU.
4



ke každé zásilce zvířat musí být přiloženy veterinární doklady nebo veterinární
osvědčení splňující příslušné veterinárními požadavky Spojeného království
a veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie, která obsahují, je-li to v relevantních
případech nezbytné, další záruky stanovené právními předpisy Unie pro jateční
zvířata;



prostřednictvím systému TRACES musí být zaslána zpráva do místa určení, kterým
je stanoviště hraniční kontroly výstupu nebo místní orgán v místě, kde se nachází
místo výstupu, a ústředním orgánům místa určení a tranzitního členského státu či
tranzitních členských států.

Dobré životní podmínky zvířat:
Přeprava živých zvířat z EU do Spojeného království bude muset splňovat požadavky
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 až do konečného místa určení a bude muset projít
kontrolami příslušných orgánů v místě výstupu, jak je stanoveno v článku 21 uvedeného
nařízení.
Soukromé subjekty by měly vzít na vědomí, že zvláštní podmínky týkající se přesunů
a dovozu živých zvířat jsou pravidelně aktualizovány. Obecné informace o veterinárních
právních předpisech EU pro dovoz živých zvířat naleznete na internetových stránkách
Komise
věnovaných
této
problematice
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en). Obsah těchto stránek bude v případě
potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

32

V souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) rozhodnutí 93/444/EHS se „místem výstupu“ rozumí jakékoli místo
v bezprostřední blízkosti vnější hranice jednoho z území uvedených v příloze I směrnice 90/675/EHS,
které disponuje vybavením pro celní kontroly.
5

