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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA BIOTSIIDIALASED ELI ÕIGUSNORMID

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma
kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui väljaastumislepingus 1 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“). Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks Euroopa ja liikmesriikide ametiasutustele oluline ka
eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu sisuga,
tuletatakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist käsitleva määrusega (EL)
nr 528/2012 reguleeritud tegevuses osalevatele ettevõtjatele meelde praegu kohaldatavatest
liidu õigusnormidest tulenevaid teatavaid 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
biotsiidide valdkonnas. Eelkõige peaksid ettevõtjad arvesse võtma, et vastavalt liidu
õigusnormidele ei või kolmas riik olla hindav liikmesriik ega referentliikmesriik2.
Uute taotluste esitamisel peavad ettevõtjad arvesse võtma eeldatavat ajakava eri
menetlustes, kus Ühendkuningriik on näiteks hindav liikmesriik või referentliikmesriik.
Ettevõtjad peaksid kõnealust ebamäärast olukorda ja õigusraamistikku arvesse võttes
kaaluma asjakohaste meetmete võtmist. Näiteks võivad taotlejad juhul, kui on oht, et
asjaomast menetlust ei viida lõpule Ühendkuningriigi liidust välja astumise kuupäevaks,
valida eelistatult hindajaks mõne teise hindava liikmesriigi või referentliikmesriigi.
Selliste käimasolevate menetluste puhul, kus hindamist viib praegu läbi Ühendkuningriik,
peaksid ettevõtjad hoolega jälgima menetluse käiku. Kui esineb selgeid märke selle kohta, et
menetlust ei viida väljaastumise kuupäevaks lõpule, peaksid ettevõtjad kõnealust ebamäärast
olukorda ja õigusraamistikku arvesse võttes kaaluma asjakohaste meetmete võtmist. Näiteks
võivad ettevõtjad kaaluda hindava liikmesriigi vahetamist.
Samuti peaksid ettevõtjad arvesse võtma, et vastavalt liidu õigusnormidele:
- peab tooteloa omanik olema liidus (või EMP riigis või Šveitsis) asutatud;
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- peab toimeaine või toote tarnija, kes on kantud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 artiklis
95 osutatud loetelusse, või tema esindaja olema liidus (või EMP riigis või Šveitsis)
asutatud.
Komisjoni talitused ja Euroopa Kemikaaliamet teevad liikmesriikide, EMP riikide ja
Šveitsiga koostööd, et töötada välja kooskõlastatud edasine tegevuskava õigeaegseks
teabevahetuseks, kokkulepete sõlmimiseks ja toimikute tehniliseks üleviimiseks muudatuse
vajaduse ilmnemisel. See on eriti oluline olemasolevate toimeainete läbivaatamise programmi
puhul, kus Ühendkuningriik on seadusega (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr
1062/2014) määratud hindavaks liikmesriigiks.
Toimeainete
heakskiitmise
teemaliselt
komisjoni
veebilehelt
(https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en) leiab üldist teavet toimeainete heakskiitmise
kohta ning küsimuste ja vastuste loetelu seoses biotsiidimäärusega (EL) nr 528/2012. See
teave on kättesaadav ka Euroopa Kemikaaliameti veebilehel.
Vajaduse korral lisatakse kõnealustele veebilehtedele täiendavat teavet ja asjakohaseid
küsimusi koos vastustega.
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