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Alusmäärus 1831/2003

Taotluse esitamine;
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) annab

hinnangu lisandi efektiivsuse ja ohutuse kohta;
ca ühe aasta pärast võetakse vastu otsus

lisandile loa andmise või sellest keeldumise kohta.
Näiteks:
❖ määrusega nr 2017/1490 antakse luba

mangaaniühendite kasutamiseks toitainelise
lisandina kõikide loomaliikide söödas;

❖ määrusega nr 2017/962 peatatakse luba
etoksükviini kasutamiseks antioksüdandina
kõikide loomaliikide ja -kategooriate puhul.



oluline on määrata, kas tegemist on
söödalisandiga määruse 1831/2003 mõistes;

kui söödalisandil puudub ELis kasutusluba, võib
seda toota ja turustada kolmandatesse riikidesse;

toodetud ja turustatav söödalisand peab olema
ohutu loomade ja inimeste tervisele ning
keskkonnale;

söödalisand peab olema ELi nõuete kohaselt
märgistatud ja sellele peab olema märgitud
selgelt sõna EKSPORT;

oluline on kolmanda riigi pädeva asutuse
kinnitus söödalisandi vastuvõtmise kohta.



http://merliniblogi.blogspot.com/2010/11/kui-minust-peaks-keegi-koomiksi-tegema.html


söödamaterjalide kataloog - määrus

2013/68

söödamaterjalide register-

http://www.feedmaterialsregister.eu/index.

php?page=Accueil&PHPSESSID=7aff3a12fb9

48153fe3561d9f9bac470

Näiteks ei ole söödamaterjal superoksiid

dismutaas (SOD)

http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil&PHPSESSID=7aff3a12fb948153fe3561d9f9bac470


Alusmäärus 767/2009

Muudetakse, kuna rakendamisel on tekkinud
probleeme:

lisa II (sünonüümid);

IV (tolerantsid, selgemad piirid),

VI ja VII (söödamaterjali ja segasööda
märgistamine, söödalisandi või toimeaine
sisalduse avaldamine)

VIII muutmise kohta (nõuetele mittevastava
sööda märgistamine, endine toit);



„Endine toit“ tähendab toitu (v.a
toidujäätmed), mis on valmistatud
inimtarbimiseks kooskõlas kõigi ELi
toidualaste normidega, kuid mis ei ole
enam inimtoiduks ette nähtud kas
praktilistel või logistilistel põhjustel või
seoses tootmis-, pakendamis- või muude
vigadega ning mis ei põhjusta söödana
kasutamise korral mingeid terviseohte.



Menetlus algas 2014 septembris, kestab tänaseni;

Mis muutub – selgemad reeglid ravimsööda

tootmise turuleviimise, ladustamise, transpordi ja

kasutamise kohta.

❖ ristsaastumise piirmäärad mitte-sihtsöödas;

❖ võimalus ravimsööta ette toota;

❖ kaskaadi kasutamine ravimsööda retsepti

väljakirjutamisel

❖ tootmine tööstuses, farmis, liikuvas

segamisüksuses.



Määrus nr 2017/625, rakendatakse alates 14.
detsembrist 2019
Üldjoontes mängureeglid analoogsed kehtiva määrusega
882/2004
Mis muuhulgas muutub?
❖ teise ekspertarvamuse osa on selgemalt lahti

kirjutatud, võimalus kolmandaks
ekspertarvamuseks;

❖ täpsemad proovivõtureeglid internetimüügi
kontrolliks;

❖ eraldi reeglid loomse ja mitteloomse sööda impordi
kohta;

❖ järelevalve-riskipõhine, järelevalvetasud-
põhimõtteliselt status quo;

❖ karistused: suurus peab hakkama sõltuma
rikkumisest saadavast võimalikust tulust;

http://www.arvutikaitse.ee/isikuandmed-varjata-voi-kasutada/
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