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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID
LOOMADE ARETAMISE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui väljaastumislepingus1 ei
kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide
kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa
aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse kõigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/10124
artikli 2 punktides 5 ja 6 osutatud aretajatele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad
peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi
õigusnorme määrusega (EL) 2016/1012 (tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade
ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes
kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta) reguleeritud valdkonnas.
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed erinevates loomade aretamise valdkondades.



Alates väljaastumise kuupäevast ei kuulu Ühendkuningriigi aretusühingud ja
aretusettevõtted enam määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 kohastesse loeteludesse.

1

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.

2

Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.

3

Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1012 tõupuhaste
aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu
sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse
määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse
kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (ELT L 171, 29.6.2016,
lk 66).



Alates väljaastumise kuupäevast võib tõupuhtaid aretusloomi või ristandaretussigu
või nende loomade aretusmaterjalist saadud järglasi kanda EL 27 liikmesriikides
asutatud tõuraamatutesse või aretusregistritesse üksnes siis, kui nendega oli kaasas
komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/7175 kohane põlvnemistunnistus, mille on
välja andnud Ühendkuningriigi aretusasutus, kui see on kantud loetellu määruse (EL)
2016/1012 artikli 34 alusel.



Aretajad, kelle aretusloomad on kantud Ühendkuningriigis tunnustatud
aretusühingute poolt asutatud tõuraamatutesse või Ühendkuningriigis tunnustatud
aretusettevõtete asutatud aretusregistritesse, võivad kaaluda nende loomade kandmist
enne väljaastumise kuupäeva (ka) mõnesse EL 27 liikmesriigis sama tõu või ristandi
jaoks asutatud asjakohasesse tõuraamatusse või registrisse.



Pärast väljaastumise kuupäeva Ühendkuningriigist EL 27 liikmesriiki imporditud
hobuslasi identifitseeritakse kooskõlas määruse (EL) 2015/2626 artiklitega 14 ja 15
nagu kõiki teisi kolmandatest riikidest imporditud hobuslasi.

Komisjoni zootehnikateemaliselt veebilehelt7 leiab üldist teavet loomade aretamise kohta
ning üksikasjalikku teavet nende tunnustatud aretusorganisatsioonide ja -ühingute kohta,
kes peavad eri tõugude tõuraamatuid.
Hobuslaste identifitseerimist käsitlevalt komisjoni veebilehelt8 leiab üldist teavet
hobuslaste identifitseerimise kohta ning üksikasjalikku teavet hobuslaste
identifitseerimisdokumente väljastavate asutuste kohta.
Vajaduse korral lisatakse neile veebilehtedele täiendavat teavet.
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Komisjoni 10. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/717, millega kehtestatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses aretusloomade ja nende
aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormidega (ELT L 109, 26.4.2017, lk 9).
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Komisjoni 17. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste
identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja
2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) (ELT L 59, 3.3.2015, lk 1).
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https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en

8

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en
2

