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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU KRME

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 nosilce dejavnosti, ki so vključeni v dejavnosti, ki spadajo na področje
prehrane živali, kot so vložniki zahtevkov za izdajo dovoljenja za krmne dodatke in
imetniki teh dovoljenj, vložniki zahtevkov za posodobitev seznama krme za posebne
prehranske namene (PARNUTS) ter nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki nameravajo
izvažati v EU, opozoriti na 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 bodo več uporabljala pravila EU
na področju prehrane za živali. To ima zlasti naslednje posledice na različnih področjih
zakonodaje EU o krmi:


vložniki (fizične ali pravne osebe) zahtevkov za izdajo dovoljenja za krmne
dodatke morajo imeti sedež v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)
ali imenovati zastopnika s sedežem v EU in Evropski komisiji sporočiti ustrezne
kontaktne podatke v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 o dodatkih
za uporabo v prehrani živali4;
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih
za uporabo v prehrani živali, UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
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imetniki dovoljenja za krmne dodatke, povezanega z imetnikom dovoljenja5,
morajo imenovati zastopnika s sedežem v EU ali EGP. Ustrezne kontaktne
podatke zastopnika je treba sporočiti Evropski komisiji;
vložniki zahtevkov za izdajo dovoljenja za krmne dodatke, za katere imetniku
dovoljenja še ni bilo izdano dovoljenje z izvedbeno uredbo, ker je v postopku
ocenjevanja ali odobritve, morajo imenovati zastopnika s sedežem v EU ali EGP.
Ustrezne kontaktne podatke zastopnika je treba sporočiti Evropski komisiji;
vložniki zahtevkov za generične odobritve6 krmnih dodatkov, za katere
dovoljenje še ni bilo izdano z izvedbeno uredbo, ker je v postopku ocenjevanja ali
odobritve, morajo imenovati zastopnika s sedežem v EU ali EGP. Ustrezne
kontaktne podatke zastopnika je treba sporočiti Evropski komisiji;
vložniki (fizične ali pravne osebe), ki zaprosijo za posodobitev seznama krme
za posebne prehranske namene, ki jim še ni bilo izdano dovoljenje, ker je v
postopku ocenjevanja ali odobritve, morajo imenovati zastopnika s sedežem v EU
ali EGP, njegove kontaktne podatke pa sporočiti Evropski komisiji. Poleg
zahtevkov, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe, lahko za posodobitev seznama
krme za posebne prehranske namene zaprosijo tudi države članice;
nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki nameravajo izvažati v EU, morajo
imenovati zastopnika v EU ali EGP za obrate, ki so vključeni v to dejavnost. V
skladu z zakonodajo EU o uradnem nadzoru in higieni krme so za odobritev
takega uvoza iz tretjih držav odgovorne države članice. Zastopniki imajo
določene obveznosti, ki bi jih morali nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
upoštevati pri izvozu v EU.

Vložniki, imetniki dovoljenj in nosilci dejavnosti poslovanja s krmo bodo morali ukrepati
dovolj zgodaj, da se prepreči kakršen koli učinek na neprekinjeno dobavo krme v
Evropski uniji. Potrebne informacije bo treba predložiti pravočasno ob upoštevanju
postopkovnih rokov, predvidenih v regulativnem okviru.
Splošne informacije o krmi za živali ter vrsta dokumentov z vprašanji in odgovori v zvezi
s prehrano živali so na voljo na spletišču Komisije o krmi za živali
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en). Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.
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Dodatki, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih proizvedeni, zootehnični dodatki,
kokcidiostatiki in histomonostatiki.
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Tehnološki dodatki, senzorični dodatki in nutritivni dodatki.
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