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KÜSIMUSED JA VASTUSED SELLE KOHTA, KUIDAS ÜHENDKUNINGRIIGI EUROOPA
LIIDUST VÄLJAASTUMINE MÕJUTAB SÖÖDAALASEID ELI ÕIGUSNORME

Euroopa Komisjoni talitused avaldasid 23. jaanuaril 2018 dokumendi „Teade
sidusrühmadele – Ühendkuningriigi väljaastumine EList ning ELi õigusnormid
loomasööda valdkonnas“1. Teates tuletati meelde järgmist:
„Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus2 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“)3. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist kolmas riik4.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline ka
eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse loomasööda valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, nt söödalisandite
lubade taotlejad ja omanikud, eritoiduks ettenähtud sööda (PARNUTS) nimekirja
ajakohastamist taotlevad taotlejad ning söödakäitlejad, kes kavandavad eksporti ELi,
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 loomasööda valdkonnas.“
Käesoleva Euroopa Komisjoni talituste koostatud küsimuste ja vastuste loetelu eesmärk
on anda lisajuhiseid, lähtudes eespool nimetatud teatest sidusrühmadele. Loetelu
ajakohastatakse ja täiendatakse vajaduse korral.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante.
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

1.

MILLISED ELI ÕIGUSNORMID KEHTIVAD SÖÖDA SUHTES?
Kolmandatele riikidele esitatavad nõuded on sätestatud neljas söödaalases
õigusaktis, mis sisaldavad teatavaid Ühendkuningriigi söödakäitlejate kohustusi
seoses järgmisega.




2.

ELi eksportimist kavandavad käitlejad: määrus (EÜ) nr 183/2005, millega
kehtestatakse söödahügieeni nõuded,5 ja komisjoni direktiiv 98/51/EÜ6
Söödalisandi loa taotlejad: määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta7
Eritoiduks ettenähtud sööda (PARNUTS) lubade taotlejad: määrus (EÜ) nr
767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta8

ELI EKSPORTIMIST KAVANDAVAD KÄITLEJAD
2.1.

Millised nõuded kehtivad sööda importimisel ELi?
Nimekirja kolmandatest riikidest, kust on lubatud sööta ELi importida, ei ole
veel koostatud9. Määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 24 kohaselt kehtib
komisjoni direktiivi 98/51/EÜ10 artikkel 6, milles on sätestatud järgmist:


kolmanda riigi ettevõtjal peab olema Euroopa Liidus asutatud
esindaja;



esindaja peab tagama, et kolmanda riigi ettevõtja järgib söödahügieeni
nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed ELis kehtestatud nõuetega;



esindaja peab pidama registrit toodete kohta, mida tema poolt
esindatav ettevõtja viib ELis turule.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega
kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1).
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Komisjoni 9. juuli 1998. aasta direktiiv 98/51/EÜ, millega sätestatakse teatud rakendusmeetmed
nõukogu direktiivile 95/69/EÜ, millega nähakse ette teatavate loomatoidusektoris tegutsevate
ettevõtete ja vahendajate heakskiitmise ja registreerimise tingimused ja kord (EÜT L 208, 24.7.1998,
lk 43). Direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 183/2005, kuid praegu kehtivad määruse
artiklis 24 sätestatud ajutised meetmed.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29).
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja
kasutamise kohta (ELT L 229, 1.9.2009, lk 1).
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Määruse (EÜ) nr 183/2005 artikkel 23.
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Komisjoni 9. juuli 1998. aasta direktiiv 98/51/EÜ, millega sätestatakse teatud rakendusmeetmed
nõukogu direktiivile 95/69/EÜ, millega nähakse ette teatavate loomatoidusektoris tegutsevate
ettevõtete ja vahendajate heakskiitmise ja registreerimise tingimused ja kord (EÜT L 208, 24.7.1998,
lk 43).
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3.

LOAOMANIKUGA SEOTUD SÖÖDALISANDITE LOAD
3.1.

Olen Ühendkuningriigi ettevõtja, kes taotles loaomanikuga seotud
söödalisandi luba, kuid minu taotlus ei ole veel rahuldatud. Millised
kohustused minu suhtes kehtivad?
Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 3 on teatavate söödalisandite
puhul11 sätestatud, et esimest korda saab toodet turule viia üksnes loaomanik.
Loaomaniku nimi on esitatud määruses, millega antakse asjaomaste
söödalisandite load12.
Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 4 kohaselt peab loa taotleja või tema
esindaja asukoht olema ELis.
Seega, kui loa taotleja või tema esindaja asukoht on praegu
Ühendkuningriigis, peaks taotleja end asutama ELis või määrama ELis
asutatud esindaja. Uued kontaktandmed tuleb teatada Euroopa Komisjonile.

3.2.

Millised kohustused on juba lubatud söödalisandi loa omanikul, kes asub
Ühendkuningriigis?
Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 4 kohaselt peab loa taotleja või tema
esindaja asukoht olema ELis.
Seega peaks Ühendkuningriigis asutatud loaomanik end asutama ELis või
määrama ELis asutatud esindaja.
Luba tuleb vastavalt muuta.
Loaomanik peab uued kontaktandmed esitama Euroopa Komisjonile, et
komisjon saaks määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikes 3 sätestatud
korras muuta määrust, millega söödalisandi luba anti. Kuna menetlus kestab
ligikaudu neli kuud, peaksid Ühendkuningriigis asutatud loaomanikud
menetlust alustama piisavalt varakult, et see enne väljaastumise kuupäeva
lõpule viia.

4.

GENEERILISTE SÖÖDALISANDITE LOAD
Selliste söödalisandite puhul, mis ei ole seotud konkreetse loaomanikuga (nt muud
kui punktis 3 osutatud söödalisandid ehk geneerilised söödalisandid)13, kehtivad
järgmised tingimused.
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Loaomanikuga seotud söödalisandid on lisandid, mis koosnevad GMOdest, sisaldavad neid või on
neist toodetud, ning järgmistesse kategooriatesse kuuluvad lisandid: zootehnilised lisandid,
koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid.
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Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 9 lõige 6.

13

Tehnoloogilised lisandid, organoleptilised lisandid ja toitainelised lisandid. Vt määruse (EÜ) nr
1831/2003 I lisa.
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5.



Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 4 lõike 3 kohaselt peab loa taotleja või
tema esindaja asukoht olema ELis. Kui luba ei ole veel antud, peaks
Ühendkuningriigis asutatud loa taotleja end asutama ELis või määrama
kooskõlas artikli 7 lõikega 1 ELis asutatud esindaja, ning edastama
asjaomased kontaktandmed Euroopa Komisjonile.



Sama kehtib vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikele 5 juhul,
kui taotletakse uue kasutusviisi luba, loa muutmist või kehtivuse
pikendamist.



Kui söödalisand on juba lubatud, ei pea (endine) taotleja end ELis asutama
ega ELis asutatud esindajat määrama.

ERITOIDUKS ETTENÄHTUD SÖÖDA (PARNUTS) KAVANDATUD KASUTUSVIISID
Eritoiduks ettenähtud sööda lubade taotlusi reguleeritakse määruse (EÜ) nr
767/2009 artiklite 9 ja 10 alusel. Määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 10 lõike 2
kohaselt peab kavandatud kasutusotstarvete loetelu ajakohastamise taotleja olema
asutatud ELis.
Kui luba ei ole veel antud, peab loa taotleja olema asutatud ELis.
Kui eritoiduks ettenähtud sööt on juba lubatud, ei pea (endine) taotleja end ELis
asutama.
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