EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

Bruselj, 23. januar 2018
OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU POTRDIL O
USPOSOBLJENOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI UREDBE (ES) ŠT. 1099/2009 O ZAŠČITI
ŽIVALI PRI USMRTITVI
OBVESTILO UPRAVLJAVCEM KLAVNIC

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba osebe, ki imajo potrdilo o usposobljenosti v skladu z določbami Uredbe
Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi4 (uredba), in zadevne nosilce
dejavnosti opozoriti na določene pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala Uredba Sveta
(ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi. To ima zlasti naslednje posledice za
potrdila o usposobljenosti, ki so potrebna za izvajanje določenih dejavnosti v klavnicah.
Potrdilo o usposobljenosti
Potrdila o usposobljenosti5, izdana v Združenem kraljestvu v skladu s členom 21 uredbe,
v Evropski uniji od trenutka, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, ne bodo
več veljavna.
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno sklene, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

UL L 303, 18.11.2009, str. 1.

5

Potrdilo o usposobljenosti se zahteva za opravljanje nekaterih dejavnosti v klavnici (v skladu s členom
7(2) uredbe) in za osebe, ki nadzirajo usmrtitve kožuharjev (v skladu s členom 7(3) uredbe). Potrdilo o

Osebe s takšnim potrdilom o usposobljenosti, ki želijo še naprej izvajati svoje poklicne
dejavnosti v Evropski uniji, bodo morale zaprositi za novo potrdilo v državi članici EU27.

Upravljavci klavnic
Upravljavci klavnic zagotovijo, da nekatere postopke izvajajo le osebe s potrdilom o
usposobljenosti (glej člen 7(2) uredbe). Ta zahteva velja tudi za pooblaščence za dobro
počutje živali, ki delajo v klavnici (glej člen 17(4) uredbe).
Zato so upravljavci klavnic pozvani, da zadevne osebe obvestijo o potrebi po predložitvi
vloge za izdajo novega potrdila v državi članici EU-27.
Splošne informacije o dobrem počutju živali so na voljo na spletišču Komisije o dobrem
počutju živali (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en). Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.
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