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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID LOODUSLIKU
MINERAALVEE KASUTAMISE JA TURUSTAMISE VALDKONNAS (DIREKTIIV 2009/54/EÜ)
Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
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 loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise valdkonnas
tegutsevatele toidukäitlejatele 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 kui
kolmanda riigi suhtes ELi õigusnorme loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise
valdkonnas. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed loodusliku mineraalvee alaste
õigusaktide erinevates valdkondades.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/54/EÜ4 artikli 1 lõigete 1 ja 2 ning
artikli 2 kohaselt võib Euroopa Liidus turustada loodusliku mineraalveena vaid
järgmistele nõuetele vastavat vett:

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 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee
kasutamise ja turustamise kohta (ELT L 164, 26.6.2009, lk 45).

– liikmesriigi maapõuest ammutatud vett on selle liikmesriigi vastutav asutus
tunnustanud loodusliku mineraalveena kooskõlas direktiiviga 2009/54/EÜ;
– kolmanda riigi maapõuest ammutatud vett on liikmesriigi vastutav asutus tunnustanud
loodusliku mineraalveena kooskõlas direktiiviga 2009/54/EÜ.
Seega kehtib alates väljaastumise kuupäevast järgmine:
–
vett, mida praegu ammutatakse Ühendkuningriigi maapõuest ja mida
Ühendkuningriik tunnustab loodusliku mineraalveena, käsitatakse kolmanda riigi
maapõuest ammutatud veena ja seda ei tohiks enam lubada Euroopa Liitu importida, kui
seda ei ole loodusliku mineraalveena tunnustanud mõne teise liikmesriigi vastutav
asutus;
–
vett, mida praegu ammutatakse kolmanda riigi maapõuest ja mida
Ühendkuningriigi vastutav asutus tunnustab loodusliku mineraalveena, ei tohiks enam
lubada Euroopa Liitu importida, kui seda ei ole loodusliku mineraalveena tunnustanud
mõne teise liikmesriigi vastutav asutus.
Tervist ja toiduohutust käsitlevalt komisjoni veebisaidilt leiab üldist teavet loodusliku
mineraalvee kasutamise ja turustamisega seotud eeskirjade kohta. Vajaduse korral
lisatakse sellele saidile täiendavat teavet.
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