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Brussel, 27 februari 2018

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN DIERGEZONDHEID, DIERENWELZIJN EN DE VOLKSGEZONDHEID IN VERBAND MET
HET VERKEER VAN LEVENDE DIEREN

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
handel in levende dieren4 wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten
houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt5. 6

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

Deze kennisgeving gaat niet in op het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren (Verordening
(EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 12 juni 2013 betreffende het nietcommerciële verkeer van gezelschapsdieren, PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).

5

Voor het verkeer van levende dieren dat op de terugtrekkingsdatum onderweg is, probeert de EU
samen met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord. De
wezenlijke beginselen van het EU-standpunt over in de handel gebrachte goederen, met inbegrip van
levende dieren waarvan het verkeer vóór de terugtrekkingsdatum begint, zijn te vinden op
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en

6

Aangezien de veterinaire regelgeving van de EU zeer uitgebreid is, kunnen in deze kennisgeving
alleen de belangrijkste regels worden uiteengezet. De website van de Commissie over de invoer van
levende dieren (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) biedt algemene informatie over de
EU-wetgeving inzake diergezondheid die geldt voor ingevoerde levende dieren.

Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels inzake de volksgezondheid en
diergezondheid met betrekking tot de handel binnen de Unie in levende dieren7 8 9 10 11,
het in de handel brengen van aquacultuurdieren,12 de controles waaraan deze
verplaatsingen worden onderworpen13 en het EU-recht inzake diervervoer14 niet langer
voor het Verenigd Koninkrijk.
Deze kennisgeving is ook van belang voor het vervoer van levende dieren en broedeieren
van en naar de Kanaaleilanden en het eiland Man15.
1.

BINNENKOMST VAN LEVENDE DIEREN IN DE EU

Volksgezondheid en diergezondheid:
Met ingang van de terugtrekkingsdatum is de binnenkomst van levende dieren16 17 uit het
Verenigd Koninkrijk in de EU-27 verboden om redenen met betrekking tot de volks- en
diergezondheid, tenzij:
7

Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964,
blz. 1977).

8

Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor
het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19).

9

Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelĳke
voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen
(PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1).

10

Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee
en broedeieren (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74).

11

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en
embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke
communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt
(PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

12

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften
voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van
bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).

13

Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in
het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht
van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29).

14

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

15

Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad van 12 maart 1973 betreffende de communautaire regeling
voor de Kanaaleilanden en het eiland Man inzake het handelsverkeer in landbouwproducten (PB L 68
van 15.3.1973, blz. 1).

16

Runderen, varkens, schapen en geiten, paardachtigen, pluimvee en broedeieren, aquacultuurdieren,
bijen en hommels, andere hoefdieren zoals opgesomd in Richtlijn 2004/68/EG. Honden, katten en
fretten in het handelsverkeer.
2



de Commissie het Verenigd Koninkrijk "vermeldt" als derde land voor
veterinairrechtelijke doeleinden18. Op deze "vermelding" zijn Richtlijn 2004/68/EG
en specifieke wetgeving van toepassing;



is voldaan aan de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften en aan de
voorwaarden inzake veterinaire certificering die bij deze "vermelding" worden
gesteld voor de diersoorten of -categorieën afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk;



de Commissie het Verenigd Koninkrijk "vermeldt" als een derde land dat beschikt
over een plan voor residucontrole overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG19 voor de
daarin genoemde dieren en dierlijke producten. Op de "vermelding" is hoofdstuk VI
van Richtlijn 96/23/EG van toepassing.

De "driepartijenovereenkomst" die overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2009/156/EG
is gesloten tussen Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is met ingang van de
terugtrekkingsdatum niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.
Vanaf de terugtrekkingsdatum worden deze essentiële vereisten bij binnenkomst in de
EU-27 gecontroleerd door middel van verplichte grenscontroles, waaronder veterinaire
controles, op het eerste punt van binnenkomst op het grondgebied van de Unie:


levende dieren mogen de EU-27 alleen worden binnengebracht via
"grensinspectieposten"20 die zijn goedgekeurd voor de desbetreffende diersoorten
en -categorieën;



alle uit derde landen afkomstige partijen moeten vergezeld gaan van een naar
behoren ingevuld gezondheidscertificaat in overeenstemming met de EU-wetgeving
inzake de veterinairrechtelijke aspecten van de invoer van dieren21;



alle partijen worden onderworpen aan een controle van de documenten, een
overeenstemmingscontrole en een fysieke controle22;

17

Voor andere dieren dan de in voetnoot 16 genoemde dieren, waaronder bepaalde dieren die van en
naar overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG erkende instellingen, instituten of centra
worden vervoerd, kunnen nationale veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing zijn op het
binnenbrengen van dieren uit derde landen (artikel 18, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG). Wel zijn de
EU-regels inzake grenscontroles van toepassing.

18

Richtlijn 2004/68/EG van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren
(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 321). Zie de bovenstaande voetnoten voor paardachtigen, pluimvee,
aquacultuurdieren en andere dieren.

19

Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van
bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan (PB L 125 van
23.5.1996, blz. 10).

20

Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van
erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire
deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden
in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).

21

Artikel 4 van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen
voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap
worden binnengebracht (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56).

22

Artikel 4 van Richtlijn 91/496/EEG.
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levende dieren worden alleen tot de EU-27 toegelaten met het officiële document
(Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst) waaruit blijkt dat de
grenscontroles naar tevredenheid zijn uitgevoerd met inachtneming van de geldende
dier- en volksgezondheidsregels.

Deze voorwaarden zijn met ingang van de terugtrekkingsdatum ook van toepassing op de
binnenkomst in de EU-27 van levende dieren uit het Verenigd Koninkrijk met het oog op
doorvoer vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander derde land of naar een
ander deel van het Verenigd Koninkrijk23. Bovendien moet de zending zowel bij
binnenkomst in als bij het verlaten van de Unie langs grensinspectieposten gaan, met de
bijbehorende kennisgevingen in het geïntegreerd veterinair computersysteem van de EU
(Traces)24. 25
In geval van doorvoer van de EU-27 naar de EU-27 via het Verenigd Koninkrijk
moeten levende dieren vergezeld gaan van een certificaat voor de handel binnen de Unie
en moeten zij bij binnenkomst in de EU-27 langs een grensinspectiepost gaan, met de
bijbehorende kennisgevingen in Traces26. 27
Dierenwelzijn:
Het vervoer van levende dieren naar de EU-27 moet voldoen aan alle
dierenwelzijnsregels die zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad28
en wordt bij grensinspectieposten onderworpen aan controles door de bevoegde
autoriteiten, zoals neergelegd in artikel 21 van die verordening29.
2.

UITVOER VAN LEVENDE DIEREN UIT DE EU

Volksgezondheid en diergezondheid:

23

Voor paardachtigen zijn specifieke doorvoerregels neergelegd in Besluit 2010/57/EU van de
Commissie van 3 februari 2010 tot vaststelling van gezondheidsgaranties voor de doorvoer van
paardachtigen die worden vervoerd door de in bijlage I bij Richtlijn 97/78/EG van de Raad opgenomen
gebieden (PB L 32 van 4.2.2010, blz. 9).

24

Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering
van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces (PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58).

25

Artikel 9 van Richtlijn 91/496/EEG.

26

Bovendien is op de doorvoer van bepaalde hoefdieren artikel 12 van Verordening (EG) nr. 206/2010
van de Commissie van toepassing.

27

Bovendien zijn de regels inzake de uitvoer van levende dieren van toepassing; zie onderdeel 2 van
deze kennisgeving.

28

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

29

Zie ook de kennisgeving aan belanghebbenden van de Commissie betreffende de terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk en EU-regels inzake vergunningen en certificaten voor vervoerders van levende
dieren, bestuurders en verzorgers (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).
4

Vanaf de terugtrekkingsdatum gelden de volgende voorwaarden voor de uitvoer van
levende dieren30 van een lidstaat naar het Verenigd Koninkrijk via het grondgebied van
een andere lidstaat:


de vervoerder moet ervoor zorgen dat de zending overeenkomstig
Beschikking 93/444/EEG31 tot aan het punt van uitgang32 uit het grondgebied van de
Unie onder douanetoezicht staat;



iedere zending dieren moet vergezeld gaan van veterinaire documenten of veterinaire
certificaten die aan de desbetreffende veterinaire vereisten van het Verenigd
Koninkrijk voldoen en gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie, die in
voorkomend geval de aanvullende waarborgen bevatten die bij de Uniewetgeving
zijn vastgesteld voor dieren die voor de slacht bestemd zijn;



in Traces moet melding worden gedaan van de plaats van bestemming, dit wil
zeggen de grensinspectiepost of de lokale autoriteit van de plaats waar zich het punt
van uitgang bevindt, en de centrale autoriteiten van de plaats van bestemming en die
van de lidstaat, respectievelijk de lidstaten, van doorvoer.

Dierenwelzijn:
Het vervoer van levende dieren van de EU naar het Verenigd Koninkrijk moet tot aan de
eindbestemming aan Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad voldoen en wordt
onderworpen aan controles bij de plaats van uitgang door de bevoegde autoriteiten zoals
bepaald in artikel 21 van die verordening.
Bedrijven en burgers worden erop gewezen dat de specifieke voorwaarden voor de
verplaatsing en invoer van levende dieren regelmatig worden bijgewerkt. De website van
de
Commissie
over
de
invoer
van
levende
dieren
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) biedt algemene informatie over de
EU-wetgeving inzake diergezondheid die geldt voor ingevoerde levende dieren. Die
webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

30

Runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, pluimvee en broedeieren, honden, katten en
fretten, bijen en hommels en aquacultuurdieren.

31

Beschikking 93/444/EEG van de Commissie van 2 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen inzake
het intracommunautaire handelsverkeer van bepaalde levende dieren en producten die bestemd zijn
voor uitvoer naar derde landen (PB L 208 van 19.8.1993, blz. 34). Er gelden geen specifieke EU-regels
voor het vervoer van levende dieren vanuit de EU naar een derde land zonder doorvoer via een andere
lidstaat.

32

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder a), van Beschikking 93/444/EEG wordt onder "punt van
uitgang" verstaan "elke plaats die zich in de onmiddellijke nabijheid van de buitengrens van een van de
in bijlage I bij Richtlijn 90/675/EEG van de Raad bedoelde grondgebieden bevindt en over
voorzieningen voor douanecontroles beschikt".
5

