EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Bryssel den 27 februari 2018

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLER OM DJURHÄLSA, DJURSKYDD
OCH FOLKHÄLSA VAD GÄLLER FÖRFLYTTNING AV LEVANDE DJUR

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen)2.
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna ekonomiska aktörer inom
handeln med levande djur4 om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när
Förenade kungariket blir ett tredjeland.5 6
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde kommer från och med utträdesdagen EU:s folk- och djurhälsoregler på

1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2

I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.

3

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

4

Detta tillkännagivande rör inte förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1)).

5

För levande djur som förflyttas under utträdesdagen försöker EU enas om lösningar med Förenade
kungariket i avtalet om utträde. De grundläggande principerna för EU:s ståndpunkt i fråga om varor
som har släppts ut på marknaden, inbegripet levande djur vars förflyttning har inletts före
utträdesdagen, förklaras i
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goodsplaced-market-under-union-law-withdrawal-date_en.

6

Eftersom EU:s veterinära regelverk är mycket detaljerat kan endast de viktigaste reglerna nämnas i
detta tillkännagivande. På kommissionens webbplats om import av levande djur
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) finns det allmän information om EU:s
djurhälsolagstiftning om import av levande djur.

områdena handel med levande djur inom unionen7 8 9 10 11, utsläppande på marknaden av
djur från vattenbruk12 och kontroller av dessa förflyttningar13 samt EU-lagstiftning om
djurtransporter14 inte längre att vara tillämpliga på Förenade kungariket.
Detta tillkännagivande rör även förflyttning av levande djur och kläckägg till och från
Kanalöarna och Isle of Man.15
1.

INFÖRSEL AV LEVANDE DJUR TILL EU

Folkhälsa och djurhälsa
Från och med utträdesdagen är införsel av levande djur16 17 från Förenade kungariket till
EU-27 förbjuden av folk- och djurhälsoskäl om inte följande villkor är uppfyllda:

7

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med
nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977).

8

Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter
inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19).

9

Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och
import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).

10

Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom
gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (EUT L 343, 22.12.2009,
s. 74).

11

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och
importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som
fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268,
14.9.1992, s. 54).

12

Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från
vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L
328, 24.11.2006, s. 14).

13

Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln
med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden
(EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).

14

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

15

Rådets förordning (EEG) nr 706/73 av den 12 mars 1973 om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och
Isle of Man i handeln med jordbruksprodukter (EGT L 68, 15.3.1973, s. 1).

16

Nötkreatur, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckägg, djur från vattenbruk, bin och humlor,
andra hov- och klövdjur som förtecknas i direktiv 2004/68/EG. Hundar, katter och illrar i kommersiellt
syfte.

17

När det gäller andra djur än dem som nämns i fotnot 16, inbegripet vissa djur till och från organ,
institut eller center som är godkända enligt bilaga C till direktiv 92/65/EEG, får nationella
djurhälsovillkor tillämpas vid import av djur från tredjeländer (artikel 18.2 i direktiv 92/65/EEG). EU:s
regler om gränskontroller ska dock tillämpas.
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Kommissionen har upptagit Förenade kungariket i förteckningen över godkända
tredjeländer med avseende på djurhälsa.18 Såväl direktiv 2004/68/EG som särskild
lagstiftning tillämpas med avseende på förteckningen.



De särskilda djurhälsovillkoren och kraven för veterinärintyg som fastställts för
förteckningen över arter eller kategorier av djur från Förenade kungariket är
uppfyllda.



Kommissionen har förtecknat Förenade kungariket som ett tredjeland med en plan
för övervakning av restsubstanser som godkänts enligt direktiv 96/23/EG19 för de
djur och djurprodukter som specificerats i det direktivet. Kapitel VI i direktiv
96/23/EG tillämpas på förteckningen.

Det trepartsavtal som slutits i enlighet med artikel 6 i direktiv 2009/156/EG mellan
Frankrike, Irland och Förenade kungariket ska från och med utträdesdagen inte längre
tillämpas på Förenade kungariket.
Från och med utträdesdagen kontrolleras uppfyllelsen av dessa väsentliga krav vid
införsel till EU-27 genom obligatoriska gränskontroller, inbegripet veterinärkontroller,
på den första införselplatsen till unionens territorium:


Levande djur kan endast föras in i EU-27 genom gränskontrollstationer20 som
godkänts för de berörda arterna och kategorierna av djur.



Varje sändning måste åtföljas av ett vederbörligt ifyllt hälsointyg enligt EU:s
djurhälsolagstiftning för import.21



Varje sändning ska underkastas dokument- och identitetskontroller samt fysiska
kontroller.22



Levande djur får endast föras in i EU-27 med det officiella dokument (den
gemensamma veterinärhandlingen vid införsel) som intygar att gränskontroller har
utförts på ett tillfredsställande sätt i enlighet med tillämpliga folk- och
djurhälsoregler.

Dessa villkor ska också tillämpas från och med utträdesdagen på införsel till EU-27 av
levande djur från Förenade kungariket när det är fråga om transitering från Förenade

18

Rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till
och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur (EUT L 139, 30.4.2004, s.
321). När det gäller hästdjur, fjäderfä, djur från vattenbruk och andra djur, se tidigare fotnoter.

19

Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och
restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

20

Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över
godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av
kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296,
12.11.2009, s.1).

21

Artikel 4 i rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur
veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land (EGT L
268, 24.9.1991, s. 56).

22

Artikel 4 i rådets direktiv 91/496/EEG.
3

kungariket till ett annat tredjeland eller till en annan del av Förenade kungariket.23
Dessutom måste sändningarna passera gränskontrollstationer både vid införsel till och
vid utförsel från unionen, och respektive meddelanden lämnas i EU:s integrerade
veterinärdatasystem (Traces).24 25
Vid transitering från EU-27 genom Förenade kungariket till EU-27 måste levande
djur åtföljas av ett djurhälsointyg för handel inom unionen och passera genom en
gränskontrollstation vid införsel till EU-27, och respektive meddelanden lämnas i
Traces.26 27
Djurskydd
Levande djur som får föras in i EU-27 måste transporteras enligt alla bestämmelser om
djurskydd i rådets förordning (EG) nr 1/200528 och kommer vid gränskontrollstationer att
kontrolleras av de behöriga myndigheter som fastställs i artikel 21 i den förordningen29.
2.

UTFÖRSEL AV LEVANDE DJUR FRÅN EU

Folkhälsa och djurhälsa
Från och med utträdesdagen ska utförsel av levande djur30 från en medlemsstat till
Förenade kungariket genom en annan medlemsstat omfattas av följande villkor:


Transporten måste säkerställa att sändningen i enlighet med beslut 93/444/EEG31
kvarstår under tullövervakning fram till stället för utförsel från unionens territorium,
”utförselstället”32.

23

När det gäller hästdjur fastställs särskilda transiteringsregler i kommissionens beslut 2010/57/EU av
den 3 februari 2010 om hälsogarantier för transitering av hästdjur som transporteras genom de
territorier som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG (EUT L 32, 4.2.2010, s. 9).

24

Kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat
veterinärdatasystem (Traces) (EUT L 216, 28.8.2003, s. 58).

25

Artikel 9 i rådets direktiv 91/496/EEG.

26

När det gäller transitering av vissa hov- och klövdjur ska artikel 12 i kommissionens förordning (EG)
nr 206/2010 tillämpas.

27

Dessutom ska reglerna om utförsel av levande djur tillämpas, se punkt 2 i detta tillkännagivande.

28

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

29

Se även kommissionens tillkännagivande till berörda aktörer om Förenade kungarikets utträde och
EU-reglerna om tillstånd och intyg för transportörer av levande djur, förare och skötare
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en)

30

Nötkreatur, svin, får, getter, hästdjur, fjäderfä och kläckägg, hundar, katter och illrar, bin och humlor
samt djur från vattenbruk.

31

Kommissionens beslut 93/444/EEG av den 2 juli 1993 om närmare bestämmelser om handeln inom
gemenskapen med vissa levande djur och produkter avsedda för export till tredje land (EGT L 208,
19.8.1993, s. 34). När det gäller utförsel av levande djur till tredjeland utan att transporten passerar
genom en annan medlemsstat är inga särskilda EU-regler tillämpliga.
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Varje sändning av djur ska åtföljas av veterinära dokument eller intyg som motsvarar
relevanta veterinärkrav i Förenade kungariket och hälsointyg för handel inom
unionen som vid behov och i tillämpliga fall innehåller de tilläggsgarantier som
fastställs i unionslagstiftningen om slaktdjur.



Ett meddelande måste lämnas via Traces till bestämmelseorten som är
gränskontrollstationen för utförsel eller den lokala myndigheten på den ort där
utförselstället ligger och till de centrala myndigheterna på bestämmelseorten och
transitmedlemsstaterna.

Djurskydd
Transport av levande djur som förs ut ur EU till Förenade kungariket måste uppfylla
kraven i rådets förordning (EG) nr 1/2005 fram till den slutliga bestämmelseorten och ska
kontrolleras vid utförselstället av de behöriga myndigheter som fastställs i artikel 21 i den
förordningen.
Privata parter uppmärksammas på att de särskilda villkoren för förflyttning och import av
levande djur uppdateras regelbundet. På kommissionens webbplats om import av
levande djur (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) finns det allmän
information om EU:s djurhälsolagstiftning om import av levande djur. Webbplatsen
kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

32

I enlighet med artikel 1.2 a i beslut 93/444/EEG avses med utförselställe en plats som är belägen i
omedelbar närhet av den yttre gränsen för något av de territorier som anges i bilaga 1 till rådets
direktiv 90/675/EEG och som erbjuder möjligheter till tullkontroll.
5

