EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Bruxelles, den 27. februar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYRESUNDHED,
DYREVELFÆRD OG FOLKESUNDHED I FORBINDELSE MED FLYTNING AF DYR

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.På grund af den betydelige
usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventue udtrædelsesaftale, bør
erhvervsdrivende, der er involveret i handel med levende dyr4, være opmærksomme på
de juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår
til at være et tredjeland5 6.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne vedrørende handel med levende dyr inden for Unionen7 8 9 10 11, markedsføring
1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.

3

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
Denne meddelelse vedrører ikke ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr (Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr
(EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1)).

4

5

For levende dyr, der er under flytning på udtrædelsesdatoen, forsøger EU at nå til enighed med Det
Forenede Kongerige om løsninger i udtrædelsesaftalen. De centrale punkter i EU's holdning
vedrørende varer, som er markedsført før udtrædelsesdatoen, herunder levende dyr under flytning,
findes her: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-marketunder-union-law-withdrawal-date_da.

6

Da den gældende EU-lovgivning på veterinærområdet er meget detaljeret, indeholder denne
meddelelse kun de vigtigste regler. På Kommissionens websted om import af levende dyr
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) findes generelle oplysninger om EU's
dyresundhedslovgivning vedrørende importerede levende dyr.

7

Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden
for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

af akvakulturdyr12, de kontroller, der foretages af sådanne flytninger13, samt EUlovgivningen om dyretransport14 fra og med udtrædelsesdatoen ikke længere finde
anvendelse på Det Forenede Kongerige.
Denne meddelelse er også relevant for flytning af levende dyr og rugeæg fra og til
Kanaløerne og Isle of Man15.
1.

INDFØRSEL AF LEVENDE DYR TIL EU

Folkesundhed og dyresundhed:
Fra og med udtrædelsesdatoen er det af folke- og dyresundhedsmæssige årsager forbudt
at føre levende dyr16 17 fra Det Forenede Kongerige ind i EU-27, medmindre følgende er
tilfældet:

8

Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen
med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19).

9

Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for
enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).

10

Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande
(EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

11

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med
og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser
ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv
90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

12

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og
produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af
24.11.2006, s. 14).

13

Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen
med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre
marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).

14

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og
dermed forbundne aktiviteter (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

15

Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde
anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (EFT L 68 af
15.3.1973, s. 1).

16

Kvæg, svin, får og geder, dyr af hestefamilien, fjerkræ og rugeæg, akvakulturdyr, bier og humlebier
samt andre "hovdyr" opført i direktiv 2004/68/EF. Hunde, katte og fritter ved kommercielle flytninger.

17

For så vidt angår andre dyr end dem, der er opført i fodnote 16, herunder visse dyr, der forsendes til og
fra organer, institutter og centre, der er godkendt i overensstemmelse med bilag C til direktiv
92/65/EØF, kan nationale dyresundhedsmæssige betingelser finde anvendelse på indførsel af dyr fra
tredjelande (artikel 18, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF). Dog finder EU-reglerne om grænsekontrol
anvendelse.
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Kommissionen har "listeopført" Det Forenede Kongerige som et tredjeland af
dyresundhedsmæssige18 hensyn. For så vidt angår "listeopførelsen" finder direktiv
2004/68/EF samt specifik lovgivning anvendelse.



De specifikke krav vedrørende dyresundhed og udstedelse af veterinærcertifikat, der
er fastsat ved "listeopførelsen" med hensyn til arter eller kategorier af dyr fra Det
Forenede Kongerige, er opfyldt.



Kommissionen har "listeopført" Det Forenede Kongerige som et tredjeland, der har
en overvågningsplan for restkoncentrationer, der er godkendt i henhold til direktiv
96/23/EF19, for de dyr og produkter heraf, der er beskrevet i direktivet. For så vidt
angår "listeopførelsen" finder kapitel VI i direktiv 96/23/EF anvendelse.

Den "trepartsaftale", der er indgået mellem Irland, Frankrig og Det Forenede Kongerige,
jf. artikel 6 i direktiv 2009/156/EF, gælder fra og med udtrædelsesdatoen ikke længere
for Det Forenede Kongerige.
Fra og med udtrædelsesdatoen vil det gennem obligatorisk grænsekontrol, herunder
veterinærkontrol, ved det første indgangssted til Unionens område blive kontrolleret, om
følgende væsentlige krav er overholdt ved indførsel til EU-27:


Levende dyr kan kun føres ind i EU-27 gennem "grænsekontrolsteder"20, der er
godkendt til de pågældende arter og kategorier af dyr.



Hver sending skal være ledsaget af et behørigt udfyldt sundhedscertifikat i
overensstemmelse med EU's dyresundhedslovgivning for import21.



Hver sending underkastes dokument- og identitetskontrol samt fysisk kontrol22.



Levende dyr må kun føres ind i EU-27, hvis de er ledsaget af det officielle dokument
(det fælles veterinærdokument), hvori det attesteres, at grænsekontrollen blev
foretaget på tilfredsstillende vis i overensstemmelse med de gældende dyre- og
folkesundhedsmæssige regler.

Disse betingelser finder fra og med udtrædelsesdatoen også anvendelse på indførsel til
EU-27 af levende dyr fra Det Forenede Kongerige med henblik på transit fra Det
Forenede Kongerige til et andet tredjeland eller til en anden del af Det Forenede

18

Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit
gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321). Se fodnoterne
ovenfor for så vidt angår dyr af hestefamilien, akvakulturdyr og andre dyr.

19

Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for
visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (EFT L 125 af 23.5.1996, s.
10).

20

Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over
godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens
veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).

21

Artikel 4 i Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for
tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om
ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF.

22

Artikel 4 i direktiv 91/496/EØF.
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Kongerige23. Endvidere skal sendingen passere gennem grænsekontrolsteder både ved
indgang til og udgang fra Unionen, og der skal foretages de respektive anmeldelser
gennem EU's integrerede veterinærinformationssystem (Traces)24 25.
I tilfælde af transit fra EU-27 gennem Det Forenede Kongerige til EU-27 skal levende
dyr være ledsaget af et certifikat til brug ved samhandel inden for Unionen og passere
gennem et indgangsgrænsekontrolsted til EU-27, og der skal foretages de respektive
anmeldelser i Traces26 27.
Dyrevelfærd:
Levende dyr, der tillades indført til EU-27, vil skulle transporteres i overensstemmelse
med alle de dyrevelfærdsregler, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1/200528 og vil
blive underkastet kontrol ved grænsekontrolsteder ved de kompetente myndigheder, jf.
samme forordnings artikel 2129.
2.

UDFØRSEL AF LEVENDE DYR FRA EU

Folkesundhed og dyresundhed:
Fra og med udtrædelsesdatoen er udførsel af levende dyr30 fra en medlemsstat til Det
Forenede Kongerige gennem en anden medlemsstats område underlagt følgende
betingelser:


Transportørenheden skal sikre, at sendingen forbliver under toldkontrol frem til
udgangsstedet31 fra Unionens område, jf. beslutning 93/444/EØF32.

23

For så vidt angår dyr af hestefamilien er der fastsat specifikke regler for transit ved Kommissionens
afgørelse 2010/57/EU af 3. februar 2010 om sundhedsmæssige garantier for transit af dyr af
hestefamilien, der transporteres gennem de i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF anførte områder (EUT
L 32 af 4.2.2010, s. 9).

24

Kommissionens beslutning 2003/623/EF af 19. august 2003 om udvikling af et integreret
veterinærinformationssystem (Traces) (EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58).

25

Artikel 9 i Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for
tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EFT L 268
af 24.9.1991, s. 56).

26

Desuden finder artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2010 anvendelse for så vidt angår
transit af visse hovdyr.

27

Desuden finder reglerne vedrørende udførsel af levende dyr anvendelse — se denne meddelelses afsnit
2.

28

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og
dermed forbundne aktiviteter (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1)

29

Se også Kommissionens meddelelse til interessenter: "Withdrawal of the United Kingdom and EU
rules for authorisations and certificates for transporters of live animals, drivers and attendants"
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).

30

Kvæg, svin, får og geder, dyr af hestefamilien, fjerkræ og rugeæg, bier og humlebier samt
akvakulturdyr.
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Hver sending af dyr er ledsaget af veterinærdokumenter eller veterinærcertifikater,
der opfylder relevante veterinærkrav fra Det Forenede Kongeriges side samt
sundhedscertifikater til brug ved handel inden for Unionen, der, hvis det er
nødvendigt og relevant, indeholder de supplerende garantier, som EU-lovgivningen
fastsætter for dyr bestemt til slagtning.



Der skal via Traces sendes en meddelelse til bestemmelsesstedet, som er
udgangsgrænsekontrolstedet eller den lokale myndighed på det sted, hvor
udgangsstedet er beliggende, og til de centrale myndigheder på bestemmelsesstedet
og i transitmedlemsstaten.

Dyrevelfærd:
Transport af levende dyr, der føres ud af EU, til Det Forenede Kongerige vil skulle være i
overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 frem til det endelige
bestemmelsessted og vil blive underkastet kontrol ved udgangsstedet ved de kompetente
myndigheder, jf. samme forordnings artikel 21.
Private parter rådes til at være opmærksomme på, at betingelserne vedrørende flytning og
import af levende dyr regelmæssigt opdateres. På Kommissionens websted om import af
levende dyr (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) findes generelle
oplysninger om EU's dyresundhedslovgivning vedrørende importerede levende dyr.
Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

31

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra a), i beslutning 93/444/EØF forstås ved "udgangssted"
ethvert sted i umiddelbar nærhed af den ydre grænse for et af de i bilag I til Rådets direktiv
90/675/EØF nævnte områder, som råder over faciliteter til toldkontrol.

32

Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel
inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande
(EFT L 208 af 19.8.1993, s. 34). Ingen specifikke EU-regler finder anvendelse på udførsel af levende
dyr til et tredjeland uden passage gennem en anden medlemsstat.
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