EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

Bruselj, 13. november 2018
REV1 – nadomestitev dokumenta z
vprašanji in odgovori, objavljenega 21.
septembra 2017

VPRAŠANJA IN ODGOVORI, POVEZANI Z IZSTOPOM ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ
EVROPSKE UNIJE, GLEDE PRAVIL EU O ŽIVALSKI KRMI

Službe Evropske komisije so 23. januarja 2018 objavile „Obvestilo deležnikom – Izstop
Združenega kraljestva in pravila EU o živalski krmi“1. Obvestilo je vključevalo naslednje
opozorilo:
„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 izstopu2 določi drug datum.3 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“4.
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. “
Ta seznam vprašanj in odgovorov, ki so ga pripravile službe Evropske komisije, je
namenjen zagotavljanju nadaljnjih smernic na podlagi zgoraj navedenega obvestila
1

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#sante.

2
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
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Tretja država je država, ki ni članica EU.

deležnikom. Seznam vprašanj in odgovorov se bo še naprej posodabljal in po potrebi
dopolnjeval.
1.

KAKŠNA SO PRAVILA EU O KRMI?
Štirje različni zakonodajni akti o krmi določajo zahteve za države nečlanice EU, ki
bodo vključevale nekatere obveznosti za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo iz
Združenega kraljestva, in sicer:




2.

v zvezi z nosilci dejavnosti, ki nameravajo izvažati v EU: Uredba (ES)
št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme5 in Direktiva Komisije 98/51/ES6;
v zvezi z vložniki zahtevkov za izdajo dovoljenja za krmni dodatek: Uredba
(ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali7;
v zvezi z vložniki zahtevkov za izdajo dovoljenja za posebne prehranske
namene (PARNUT): Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme v promet in njeni
uporabi8.

NOSILCI DEJAVNOSTI, KI NAMERAVAJO IZVAŽATI V EU
2.1.

Kakšne so zahteve za uvoz krme v EU?
Seznam tretjih držav, iz katerih se lahko krma uvaža v EU9, še ni pripravljen.
V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 183/2005 se uporabljajo pogoji iz člena
6 Direktive Komisije 98/51/ES10, ki določajo naslednje:


obrati iz tretjih držav morajo imeti predstavnika s sedežem v Evropski
uniji;
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3.



predstavnik mora zagotoviti, da obrati izpolnjujejo zahteve glede
higiene krme, ki so vsaj enakovredne zahtevam, določenim v EU;



predstavnik mora voditi register proizvodov, danih na trg EU, iz
obratov, ki jih zastopa.

DOVOLJENJA ZA KRMNE DODATKE, POVEZANA Z IMETNIKOM DOVOLJENJA
3.1.

Sem nosilec dejavnosti iz Združenega kraljestva in zaprosil sem za izdajo
dovoljenja za krmni dodatek, povezan z imetnikom dovoljenja, vendar
dovoljenje za moj proizvod še ni bilo izdano. Ali imam kakšno
obveznost?
V skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v zvezi z nekaterimi
dodatki11 nihče, razen imetnika dovoljenja, ne da prvi proizvoda na trg. Ime
imetnika dovoljenja je vključeno v uredbo o izdaji dovoljenja za navedene
dodatke12.
V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1831/2003 ima vložnik zahtevka za
izdajo dovoljenja ali njegov zastopnik stalno prebivališče v EU.
Zato bi moral vložnik v primeru, da ima vložnik zahtevka za izdajo dovoljenja
ali njegov zastopnik stalno prebivališče v Združenem kraljestvu, imeti stalno
prebivališče v EU ali imenovati zastopnika s stalnim prebivališčem v EU.
Zadevne nove kontaktne podatke je treba sporočiti Evropski komisiji.

3.2.

Kakšne so obveznosti imetnika dovoljenja iz Združenega kraljestva za
krmni dodatek, za katerega je bilo dovoljenje že izdano?
V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1831/2003 ima vložnik zahtevka za
izdajo dovoljenja ali njegov zastopnik stalno prebivališče v EU.
Zato bi moral imetnik dovoljenja, ki ima stalno prebivališče v Združenem
kraljestvu, imeti stalno prebivališče v EU ali imenovati zastopnika s stalnim
prebivališčem v EU.
Dovoljenje je treba ustrezno spremeniti.
Imetnik dovoljenja bi moral zadevne kontaktne podatke sporočiti Evropski
komisiji, da lahko Komisija sprejme ukrepe za spremembo uredbe o izdaji
dovoljenja za dodatek v skladu s postopkom iz člena 13(3) Uredbe (ES)
št. 1831/2003. Za dokončanje tega postopka je potrebnih nekaj mesecev
(približno 4), zato morajo imetniki dovoljenja iz Združenega kraljestva začeti
postopek dovolj zgodaj, da se zaključi pred datumom izstopa.
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4.

DOVOLJENJA ZA SPLOŠNE KRMNE DODATKE
Za krmne dodatke, ki niso povezani z določenim imetnikom dovoljenja (tj. krmni
dodatki, ki niso navedeni v oddelku 3) (splošni krmni dodatki)13 velja naslednje:

5.



v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 ima vložnik zahtevka za
izdajo dovoljenja ali njegov zastopnik stalno prebivališče v EU. Če
dovoljenje še ni bilo izdano, bi moral vložnik, ki ima stalno prebivališče v
Združenem kraljestvu, imeti stalno prebivališče v EU ali imenovati
zastopnika s stalnim prebivališčem v EU v skladu s členom 7(1) in sporočiti
svoje zadevne kontaktne podatke Evropski komisiji;



v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1831/2003 enako velja, če vložniki
zaprosijo za novo uporabo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja;



če je bilo dovoljenje za dodatek že izdano, se ne zahteva, da ima (nekdanji)
vložnik stalno prebivališče v EU ali da imenuje zastopnika v EU.

SEZNAM PREDVIDENIH
(PARNUT)

VRST UPORABE KRME ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE

Vloge za PARNUT urejata člena 9 in 10 Uredbe (ES) št. 767/2009. V skladu s
členom 10(2) Uredbe (ES) št. 767/2009 mora imeti vložnik vloge za posodobitev
seznama predvidenih vrst uporabe sedež v EU.
Če dovoljenje še ni bilo izdano, mora imeti vložnik sedež v EU.
Če je bilo dovoljenje za PARNUT že izdano, se ne zahteva, da ima (nekdanji)
vložnik sedež v EU.
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št. 1831/2003.
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