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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS DĖL KOMPETENCIJOS
SERTIFIKATŲ, IŠDUODAMŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1099/2009 DĖL ŽUDOMŲ
GYVŪNŲ APSAUGOS REIKALAVIMUS
PRANEŠIMAS SKERDYKLAS EKSPLOATUOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, asmenims, turintiems kompetencijos sertifikatą pagal Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos4 (toliau – Reglamentas) nuostatas, ir
atitinkamiems ūkio subjektams primenamos tam tikros teisinės pasekmės, į kurias reikės
atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei Reglamentas
nebetaikomas. Pagrindinės pasekmės, susijusios su kompetencijos sertifikatais, kuriuos
privaloma turėti atliekant tam tikrus veiksmus skerdyklose:
Kompetencijos sertifikatas
Kompetencijos sertifikatai5, išduoti Jungtinėje Karalystėje pagal Reglamento 21
straipsnį, nebegalios Europos Sąjungoje nuo tada, kai Jungtinė Karalystė taps trečiąja
šalimi.
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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Kompetencijos sertifikatą privaloma turėti atliekant tam tikrus veiksmus skerdykloje (pagal
Reglamento 7 straipsnio 2 dalį), jį taip pat turi turėti kailinių gyvūnų žudymą prižiūrintys asmenys

Tokį kompetencijos sertifikatą turintys asmenys, norintys tęsti savo profesinę veiklą
Europos Sąjungoje, turės prašyti išduoti naują sertifikatą kurioje nors ES 27 valstybėje
narėje.
Skerdyklas eksploatuojantys ūkio subjektai
Skerdyklas eksploatuojantys ūkio subjektai užtikrina, kad tam tikrus veiksmus atliktų tik
kompetencijos sertifikatą turintys asmenys (plg. Reglamento 7 straipsnio 2 dalį). Šis
reikalavimas taikomas ir skerdykloje dirbantiems gyvūnų gerovės pareigūnams
(plg. Reglamento 17 straipsnio 4 dalį).
Todėl skerdyklas eksploatuojantys ūkio subjektai raginami informuoti atitinkamus
asmenis, kad reikės prašyti išduoti naują sertifikatą ES 27 valstybėje narėje.
Gyvūnų
gerovei
skirtoje
Komisijos
svetainėje
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) pateikiama bendroji informacija apie
gyvūnų gerovę. Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti ir bus pateikta daugiau
informacijos.
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(pagal Reglamento 7 straipsnio 3 dalį). Kompetencijos sertifikatą privalo turėti ir gyvūnų gerovės
pareigūnai (pagal Reglamento 17 straipsnio 4 dalį).
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