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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1099/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης2 . Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στα πρόσωπα που διαθέτουν
πιστοποιητικό ικανοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους4
(εφεξής «ο κανονισμός») και στους σχετικούς επιχειρηματικούς φορείς ορισμένες
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 για την
προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους δεν θα ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες
συνέπειες για τα πιστοποιητικά ικανότητας που απαιτούνται για την εκτέλεση ορισμένων
εργασιών σε σφαγεία.
Πιστοποιητικό ικανότητας
Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα, τα πιστοποιητικά ικανότητας5 που
έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού δεν θα
είναι πλέον έγκυρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα άτομα που διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας και επιθυμούν να συνεχίσουν τις
επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση για νέο πιστοποιητικό σε κράτος μέλος της ΕΕ-27.
Υπεύθυνοι σφαγείων
Οι υπεύθυνοι σφαγείων διασφαλίζουν ότι ορισμένες εργασίες εκτελούνται μόνον από
πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας (βλ. άρθρο 7 παράγραφος 2 του
κανονισμού). Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται επίσης στους υπεύθυνους για την καλή
μεταχείριση των ζώων, οι οποίοι εργάζονται σε σφαγείο (βλ. άρθρο 17 παράγραφος 4
του κανονισμού).
Οι υπεύθυνοι σφαγείων καλούνται, ως εκ τούτου, να ενημερώσουν τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα σχετικά με την ανάγκη να υποβάλουν αίτηση για νέο πιστοποιητικό σε κράτος
μέλος της ΕΕ-27.
Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά
με την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με
περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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Πιστοποιητικό ικανότητας απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σφαγείου (δυνάμει του
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού), καθώς και για τα άτομα που εποπτεύουν τη θανάτωση
γουνοφόρων ζώων (δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού). Πιστοποιητικό ικανότητας
απαιτείται επίσης για τους υπεύθυνους για την καλή μεταχείριση των ζώων (δυνάμει του άρθρου 17
παράγραφος 4 του κανονισμού).
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