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Ajaraam
•

Mai 2013 – eelnõu menetluse algus Nõukogus

•

Märts 2017 – kus on määrus?

•

Menetlus Parlamendis ja Nõukogus lõppenud.
Eeldatavalt avaldatakse selle kuu lõpus!!!
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Miks?
•

Senise kontrollimääruse 882/2004 rakendamise
käigus esilekerkinud probleemid

•

Kolmandate riikide surve

Reguleerimisala
•

Kehtiva määruse reguleerimisala

 Toit

 Loomatervis

 Loomade heaolu
 Sööt
•

Uue määruse täiendav reguleerimisala

 Taimetervis

 Integreeritud taimekaitse
 Toidupettused

 Mahepõllumajandus

 Geograafilised tähised
 Turustandardid
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Kas oluline ka käitlejale või ainult
kontrolliasutusele?
•

Kui Teie jaoks on oluline järelevalve ühetaolisus,
mittediskrimineeriv järelevalve erinevate käitlejate
suhtes, siis see on dokument mis kehtestab
järelevalveasutusele mängureeglid, mille täitmist on ka
teil võimalik jälgida ja nõuda

•

Ühtsuse tagamiseks Komisjonile suured volitused EL
üleste järelevalveprotseduuride ühtlustamiseks läbi
määruse allaktide

Mis muutub käitleja jaoks?
•

Üldjoontes mängureeglid analoogsed kehtiva määrusega 882/2004

•

Jätkuvalt käitlejal edasikaebamisõigus, kuid JV asutusel õigus
koheselt ka meetmeid rakendada. Kohtus kakeldakse hiljem!!!

•

Oluliselt täpsemad konfidentsiaalsuse sätted ning seeläbi käitleja
õiguste kaitse (võimalus teabe edastamisel kaasa rääkida)

•

Ettevõtja kohustused JV ametniku abistamisel üldiselt samad.
Komisjonil võimalus rakendusaktiga kehtestada täiendavad
reeglid!!!
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Mis muutub käitleja jaoks?
•

Teise ekspertarvamuse osa on selgemalt lahti kirjutatud (ei kohaldata
taimetervise valdkonnas – taimekahjustaja levik on heterogeenne;
kiirestiriknev jms toit üldisemas mõttes – proovitulemused ei oleks
võrreldavad)

•

Trichinella laboritele ei laiene nüüd enam akrediteerimiskohustus

•

JV asutuste halduskoostöö: kohustus teise LR kaebuse põhjal teha
täiendavaid kontrolle ning selle kohta ka info edastada

•

Teise riigi JV asutuse õigus nõuda kontrollide läbiviimist toote
päritoluettevõttes koos päritoluriigi JV asutusega

•

IMSOC (uus teabehaldussüsteem): Traces, RASFF, Europhyt jne

Järelevalvetasud
•

Kõige raskem osa, sisulist kompromissi ei saavutatud, jäi status quo
võrreldes tänase olukorraga.

•

Kohustuslikud tasud impordil ja loomsete saaduste käitlemisel

•

Muus osas LR võimalus kehtestada täiendavaid tasusid katmata
valdkondades

•

Mõned valdkonnad tasudest vabastatud: mahepõllumajanduse ja
geograafiliste tähistega seonduvad kontrollid
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Olulisemad kaalutluskohad
•

Kas määruse lisas esitatud fikseeritud tasud või
kulupõhised vastavalt kulukomponentide loendile?

•

Kas kehtestada täiendavad tasud lisaks kohustuslikule
(nagu hetkel siseriiklik tunnitasu)?

•

Kas ja kuidas rakendada erandeid (vt järgmine slaid)?

Järelevalvetasu maksmise erisused
•

Võimalus vähendada tasusid:

 madala tootmismahuga ettevõtete puhul!
 spetsiifiliste geograafiliste piirangutega piirkondades

asuvate ettevõtete puhul!

 traditsiooniliste toodete valmistamisega tegelevate

ettevõtete puhul!

 toiduohutuse reegleid hästi täitvate ettevõtete puhul!!!
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 NB! Save the date:
 Määruse jõustumine:
 märts-aprill 2020

 Kokkuvõtvalt:
 Teil on kindlasti palju küsimusi, meil mitte nii palju
vastuseid, kuna palju hakkab sõltuma sellest,
milliseks kujunevad määruse rakendus ja
delegeeritud aktid!
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Tänan tähelepanu eest!
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