EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Brusel 23. ledna 2018
Rev1

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI PRO PROVOZOVATELE JATEK V SOULADU S POŽADAVKY
NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1099/2009 O OCHRANĚ ZVÍŘAT PŘI USMRCOVÁNÍ

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 osoby, které jsou držiteli osvědčení o způsobilosti v souladu s ustanoveními
nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování4 (dále jen „nařízení“),
a dotčené provozovatele podniků upozornit na určité právní důsledky, jež je nutno brát v
úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestane vztahovat nařízení
Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. To bude mít v případě
osvědčení o způsobilosti požadovaných za účelem provádění určitých úkonů na jatkách
zejména tyto důsledky.
Osvědčení o způsobilosti

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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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.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Osvědčení o způsobilosti5 udělená Spojeným královstvím v souladu s článkem 21
nařízení již nebudou od okamžiku, kdy se Spojené království stane třetí zemí, v Evropské
unii platit.
Osoby, jež jsou držiteli takového osvědčení o způsobilosti a chtějí pokračovat ve své
profesní činnosti v Evropské unii, budou muset požádat o nové osvědčení v členském
státě EU-27.
Provozovatelé jatek
Provozovatelé jatek zajišťují, aby některé úkony prováděly pouze osoby, které jsou
držiteli osvědčení o způsobilosti (viz čl. 7 odst. 2 nařízení). Tento požadavek se vztahuje
rovněž na pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty, kteří pracují na jatkách (viz čl. 17
odst. 4 nařízení).
Provozovatelé jatek by proto měli dotčené osoby informovat o nutnosti požádat o nové
osvědčení v členském státě EU-27.
Obecné informace z oblasti dobrých životních podmínek zvířat naleznete na
internetových
stránkách
Komise
věnovaných
tomuto
tématu
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en). Obsah těchto stránek bude v případě
potřeby dále aktualizován.
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Osvědčení o způsobilosti se vyžaduje pro provádění určitých úkonů na jatkách (v souladu s čl. 7
odst. 2 nařízení), jakož i pro osoby, které dohlížejí na usmrcování kožešinových zvířat (v souladu s
čl. 7 odst. 3 nařízení). Držiteli osvědčení o způsobilosti musí být rovněž pracovníci pro řádné
zacházení se zvířaty (v souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení).
2

