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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN DE HANDEL IN IN HET WILD LEVENDE DIEREN EN PLANTEN

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie de desbetreffende belanghebbenden wijzen op
de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het Verenigd
Koninkrijk een derde land wordt4.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord, geldt
vanaf de terugtrekkingsdatum Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van
9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten
door controle op het desbetreffende handelsverkeer5 niet langer voor het Verenigd
Koninkrijk.

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Voor het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt op of na de terugtrekkingsdatum, probeert de
EU samen met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord op
basis van het standpunt van de EU over de benodigde douanegerelateerde aangelegenheden voor een
ordelijke
terugtrekking
van
het
Verenigd
Koninkrijk
uit
de
Unie
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en).

5

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

Dit heeft met name de onderstaande gevolgen:6
Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad mogen de
specimens van de in de bijlagen A en B bij die verordening opgenomen soorten (hierna
"beschermde soorten" genoemd) slechts in de EU worden binnengebracht nadat bij het
douanekantoor van binnenkomst een invoervergunning is voorgelegd die is afgegeven
door een administratieve instantie van de lidstaat van bestemming. Daarnaast bevat
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 de voorwaarden voor de afgifte van die
invoervergunning.
Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97 mogen specimens van
beschermde soorten slechts vanuit de EU naar een derde land worden uitgevoerd of
worden wederuitgevoerd indien vooraf bij het douanekantoor waar de
uitvoerformaliteiten vervuld worden, een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat is
voorgelegd die zijn afgegeven door een administratieve instantie van de EU-lidstaat waar
de specimens zich bevinden. Daarnaast bevat artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97
de voorwaarden voor de afgifte van die uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 338/97
van toepassing op het binnenbrengen en (weder)uitvoeren van specimens van
beschermde soorten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-27. Voor het
grensoverschrijdende vervoer van beschermde soorten voor niet-commerciële doeleinden
gelden specifieke afwijkingen van deze regels, met name voor persoonlijke bezittingen
en huisraad en wetenschappelijke instellingen, overeenkomstig artikel 7, leden 3 en 4,
van Verordening (EG) nr. 338/97.

Algemene informatie hierover is te vinden op de website van de Commissie over het EUregelgevingskader
voor
de
handel
in
wilde
dieren
en
planten
(http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm) . Die webpagina's zullen zo
nodig worden geactualiseerd.
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Zie ten aanzien van kennisgevingen van invoer ook de "Kennisgeving aan belanghebbenden Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels voor invoer- en uitvoervergunningen voor
bepaalde goederen" (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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