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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYRE, AZ ÁLLATJÓLÉTRE ÉS A
KÖZEGÉSZSÉGÜGYRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel az élő állatok kereskedelmében részt vevő gazdasági
szereplőket4 emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe
kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.5 6
1

Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.

2

Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag dönthet arról, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.

3

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

4

Ez a közlemény nem terjed ki a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására (az
Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok
nem kereskedelmi célú mozgásáról, HL L 178., 2013.6.28., 1. o.).

5

Azon élő állatok tekintetében, amelyek mozgása a kilépés időpontjában folyamatban van, az EU arra
törekszik, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásban megoldásokról egyezzék meg az Egyesült
Királysággal. A forgalomba hozott árukra – ezen belül azon élő állatokra, amelyek mozgása a kilépés
időpontja előtt kezdődött meg – vonatkozó uniós álláspont lényeges alapelvei, a következő
internetcímen érhetők el: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placedmarket-under-union-law-withdrawal-date_en.

6

Mivel az uniós állategészségügyi vívmányok nagyon részletesek, ez a közlemény csak az alapvető
szabályokat határozhatja meg. Az importált élő állatokra vonatkozó uniós állategészségügyi
jogszabályokról
az
élő
állatok
behozataláról
szóló
bizottsági
weboldal
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) szolgál általános információkkal:

A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően az élő állatok Unión belüli kereskedelmére 7 8 9 10 11, a tenyésztett
víziállatok forgalomba hozatalára12 és az ilyen mozgások során végzett ellenőrzésekre13
vonatkozó uniós közegészségügyi és állategészségügyi szabályok, valamint az állatok
szállításáról szóló uniós jogszabályok14 a kilépés időpontjától kezdődően már nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságra.
Ez a közlemény az élő állatok és keltetőtojások Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről,
illetve a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre történő szállítására is vonatkozik.15
1.

AZ ÉLŐ ÁLLATOK BELÉPTETÉSE AZ EU-BA

Közegészségügy és állategészségügy:
A kilépés időpontjától kezdődően az élő állatoknak16 17 az Egyesült Királyságból az EU27-be történő beléptetése közegészségügyi és állategészségügyi okokból tilos, kivéve, ha:
7

A Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen
belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977. o.).

8

A Tanács 91/68/EGK irányelve (1991. január 28.) a juh- és kecskefélék Közösségen belüli
kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.).

9

A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból
történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

10

A Tanács 2009/158/EK irányelve (2009. november 30.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli
kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről
(HL L 343., 2009.12.22., 74. o.).

11

A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I.
pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények
hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a
Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L
268., 1992.9.14., 54. o.).

12

A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes
betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

13

A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és
tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.).

14

A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó
műveletek közbeni védelméről (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

15

A Tanács 706/73/EGK rendelete (1973. március 12.) a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a
mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról (HL L 68., 1973.3.15.,
1. o.).

16

Szarvasmarhafélék, sertések, juh- és kecskefélék, lófélék, baromfi és keltetőtojások, tenyésztett
víziállatok, méhek és poszméhek, a 2004/68/EK irányelvben felsorolt egyéb „patás állatok”.
Kereskedelmi célból szállított kutyák, macskák és görények.

17

A 16. lábjegyzetben említettektől eltérő állatok esetében – beleértve a 92/65/EGK irányelv C.
mellékletének megfelelően engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére, illetve
2



a Bizottság az Egyesült Királyságot állategészségügyi célokból harmadik országként
„jegyzékbe veszi”18. A „jegyzékbe vétel” tekintetében a 2004/68/EK irányelv,
valamint a különös jogszabályok alkalmazandók,



teljesülnek az Egyesült Királyságból származó állatfajokra vagy állatkategóriákra
vonatkozó, „jegyzékbe vétellel” kapcsolatos különös állategészségügyi
követelmények és az állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó feltételek,



a Bizottság az Egyesült Királyságot olyan harmadik országként „jegyzékbe veszi”,
amely a 96/23/EK irányelvvel19 összhangban jóváhagyott maradékanyag-ellenőrzési
tervvel rendelkezik az említett irányelvben meghatározott állatokra és állati
termékekre vonatkozóan. A „jegyzékbe vétel” tekintetében a 96/23/EK irányelv VI.
fejezete alkalmazandó.

A Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság között a 2009/156/EK irányelv 6.
cikkének megfelelően megkötött „háromoldalú megállapodás” az Egyesült Királyságra a
kilépés időpontjától kezdődően már nem vonatkozik.
Ezeket a lényeges követelményeket a kilépés időpontjától kezdődően az EU-27-be való
beléptetéskor az Unió területére vezető első beléptetési helyen végzett kötelező
határforgalom-ellenőrzések – ezen belül állategészségügyi ellenőrzések –
alkalmazásával ellenőrzik:


élő állatok csak az érintett állatfajra és -kategóriára jóváhagyott „állategészségügyi
határállomásokon”20 léphetnek be az EU-27 területére,



az uniós állategészségügyi behozatali jogszabályoknak megfelelően21 minden
szállítmányt megfelelően kitöltött egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie,



minden szállítmányt okmányellenőrzésnek, azonossági vizsgálatnak és fizikai
ellenőrzésnek vetnek alá22,



az élő állatok csak akkor léphetnek be az EU-27 területére, ha a hivatalos okmány
(közös állategészségügyi beléptetési okmány) tanúsítja, hogy a határforgalomonnan szállított egyes állatokat is – az állatok harmadik országokból történő beléptetésére nemzeti
állategészségügyi feltételek lehetnek alkalmazandók (a 92/65/EGK irányelv 18. cikkének (2)
bekezdése). A határforgalom-ellenőrzésekre vonatkozó uniós szabályok azonban alkalmazandók.

18

A Tanács 2004/68/EK irányelve (2004. április 26.) az egyes élő patás állatok Közösségbe történő
behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.). A lófélék, baromfi, tenyésztett víziállatok és egyéb
állatok tekintetében lásd a fenti lábjegyzeteket.

19

A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő
anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről (HL L 125., 1996.5.23.,
10. o.).

20

A Bizottság 2009/821/EK határozata (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állategészségügyi
határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állategészségügyi szakértői által végzett
ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi
egységeinek meghatározásáról (HL L 296., 2009.11.12., 1. o.).

21

A harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi ellenőrzésére irányadó
elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24.,
56. o.) 4. cikke.

22

A 91/496/EGK irányelv 4. cikke.
3

ellenőrzéseket az alkalmazandó állat- és közegészségügyi szabályoknak megfelelően
kielégítően elvégezték.
Ezek a feltételek a kilépés időpontjától kezdődően az élő állatoknak az Egyesült
Királyságból másik harmadik országba vagy az Egyesült Királyság másik részébe
történő átszállítás23 céljából az Egyesült Királyságból az EU-27 területére történő
beléptetésére is vonatkoznak. Ezen túlmenően a szállítmánynak az Unióba való
belépéskor és az onnan való kilépéskor egyaránt állategészségügyi határállomáson kell
áthaladnia, beleértve az uniós kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerben
(TRACES) szereplő megfelelő értesítéseket is.24 25
Az EU-27-ből az Egyesült Királyságon keresztül az EU-27-be történő átszállítás
esetében az élő állatokat Unión belüli kereskedelmi bizonyítványnak kell kísérnie, és az
állatoknak az EU-27-be történő belépéskor állategészségügyi határállomáson kell
áthaladniuk, beleértve a TRACES rendszerben lévő megfelelő értesítéseket is.26 27
Állatjólét:
Az EU-27-be beléptetett élő állatokat az 1/2005/EK tanácsi rendeletben28 megállapított
állatjóléti szabályok szerint kell szállítani, és az említett rendelet 21. cikke szerint az
illetékes hatóságok által az állategészségügyi határállomásokon végzett ellenőrzéseknek
kell alávetni29.
2.

AZ ÉLŐ ÁLLATOKNAK AZ EU TERÜLETÉRŐL VALÓ KILÉPÉSE

Közegészségügy és állategészségügy:
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A lófélék tekintetében különös átszállítási szabályokról rendelkezik a lóféléknek a 97/78/EK tanácsi
irányelv I. mellékletében felsorolt területeken keresztül történő szállítására vonatkozó egészségügyi
garanciák megállapításáról szóló, 2010. február 3-i 2010/57/EU bizottsági határozat (HL L 32.,
2010.2.4., 9. o.).

24

A Bizottság 2003/623/EK határozata (2003. augusztus 19.) a Traces néven ismert integrált
számítógépes állategészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 216., 2003.8.28., 58. o.).

25

A 91/496/EGK irányelv 9. cikke.

26

Ezenkívül egyes patás állatok átszállítására vonatkozóan a 206/2010/EK bizottsági rendelet 12. cikke
alkalmazandó.

27

Ezenkívül az élő állatok kilépésére vonatkozó szabályok is alkalmazandók, lásd ezen közlemény 2.
szakaszát.

28

A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó
műveletek közbeni védelméről (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

29

Lásd még „Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és az
élő állatokat szállító fuvarozókra, járművezetőkre és kísérőkre vonatkozó engedélyekre és
tanúsítványokra
vonatkozó
uniós
szabályok”
című
bizottsági
dokumentumot
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).
4

Az élő állatok30 valamely tagállamból egy másik tagállam területén keresztül az Egyesült
Királyság területére történő kilépésére a kilépés időpontjától kezdődően a következő
feltételek alkalmazandók:


a szállítási művelet során biztosítani kell, hogy a szállítmány a 93/444/EGK
határozattal31 összhangban az Unió területéről való kilépési helyig32 vámfelügyelet
alatt maradjon,



minden állatszállítmányt az Egyesült Királyság vonatkozó állategészségügyi
követelményeinek megfelelő állategészségügyi okmányok vagy állategészségügyi
bizonyítványok, valamint az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó egészségügyi
bizonyítványok kísérnek, amelyek szükség szerint és adott esetben tartalmazzák a
vágásra szánt állatokra vonatkozó uniós jogszabályokban előírt kiegészítő
biztosítékokat,



a TRACES rendszerben üzenetet kell küldeni a rendeltetési helynek, amely a
kilépési állategészségügyi határállomás vagy a kilépési hely szerinti helyi hatóság,
valamint a rendeltetési hely és az áthaladás helye szerinti tagállam(ok) központi
hatóságainak.

Állatjólét:
Az EU területéről az Egyesült Királyságba kilépő élő állatok szállításának a végső
rendeltetési helyig meg kell felelnie az 1/2005/EK tanácsi rendeletnek, és az állatokat a
kilépési helyen az illetékes hatóságok által az említett rendelet 21. cikke szerint végzett
ellenőrzésnek kell alávetni.
Tájékoztatjuk a magánfeleket, hogy az élő állatok mozgására és behozatalára vonatkozó
különleges feltételeket rendszeresen frissítjük. Az importált élő állatokra vonatkozó uniós
állategészségügyi jogszabályokról az élő állatok behozataláról szóló bizottsági weboldal
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) szolgál általános információkkal:
Ennek oldalai a későbbiekben szükség esetén további információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság

30

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske, lófélék, baromfi és keltetőtojás, kutyák, macskák és görények,
méhek, poszméhek és tenyésztett víziállatok.

31

A Bizottság 93/444/EGK határozata (1993. július 2.) a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes
élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról (HL L
208., 1993.8.19., 34. o.). Az élő állatok harmadik országba történő, másik tagállamon való áthaladás
nélküli kilépésére nem alkalmazandók külön uniós szabályok.

32

A 93/444/EGK határozat 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kilépési hely a
90/675/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt területek valamelyikének külső határa
közelében elhelyezkedő bármilyen hely, amely vámfelügyeleti létesítménnyel rendelkezik.
5

