EUROPA-KOMMISSIONEN
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Bruxelles, den 13. marts 2020
REV1 — erstatter meddelelsen af 23.
januar 2018 og dokumentet (REV1) med
spørgsmål og svar af 13. november 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYREFODER

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 20203. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked,5 Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på
retsstillingen efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne meddelelse gøres
der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i udtrædelsesaftalen (del B
nedenfor) samt for de regler, der finder anvendelse i Nordirland efter overgangsperiodens
udløb (del C nedenfor).

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år
(udtrædelsesaftalens artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan
forlængelse.

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med
denne meddelelse.
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Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber (på området varer og
tjenesteydelser) såsom gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En
frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører
oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import
og eksport.

Råd til interessenter:
For at imødegå de konsekvenser, der beskrives i denne meddelelse, rådes
foderstofvirksomhedslederne navnlig til:
− at sikre etablering i Unionen og afspejle dette i den tilsvarende mærkning samt
− at tilpasse distributionskanaler for at tage hensyn til importkrav.
A. RETSSTILLING EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB
Efter overgangsperiodens udløb finder EU-reglerne om dyrefoder ikke længere
anvendelse på Det Forenede Kongerige6. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne
konsekvenser på de forskellige områder af EU-retten vedrørende dyrefoder:
1.

IMPORT TIL DEN EUROPÆISKE UNION
For så vidt angår import af dyrefoder til Unionen, finder betingelserne i artikel
6 i Kommissionens direktiv 98/51/EF7 anvendelse i henhold til artikel 24 i
forordning (EF) nr. 183/20058, og derfor gælder følgende: 9


Virksomheder i tredjelande skal have en repræsentant, der er etableret i
Unionen.



Repræsentanten skal sikre, at virksomhederne overholder krav til
foderstofhygiejne, der mindst svarer til dem, der er fastsat af Unionen.



Repræsentanten skal føre et register over produkter, der bringes i
omsætning i Unionen, fra de virksomheder, som han repræsenterer.

Efter udløbet af overgangsperioden gælder disse regler for import af foder fra
Det Forenede Kongerige til Unionen.
2.

MÆRKNING
I henhold til artikel 15, litra b), i forordning (EF) nr. 767/200910 skal foder
mærkes med navn og adresse på den foderstofvirksomhedsleder, der er

6

Med hensyn til anvendeligheden af EU-retten vedrørende dyrefoder for så vidt angår Nordirland
henvises der til del C i denne meddelelse.

7

Kommissionens direktiv 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv
95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse
foderstofvirksomheder og mellemhandlere (EFT L 208 af 24.7.1998, s. 43).

8

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til
foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

9

Listen over tredjelande, hvorfra foder kan importeres til Unionen, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr.
183/2005, er endnu ikke blevet udarbejdet.

10

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og
anvendelse af foder (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).
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ansvarlig for mærkningen. Den pågældende person skal være etableret i
Unionen11.
I henhold til artikel 16, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/200312 skal
fodertilsætningsstoffer og forblandinger af tilsætningsstoffer mærkes med
navn og adresse på den person, der er ansvarlig for mærkningen. Den
pågældende person skal være etableret i Unionen13.
Efter overgangsperiodens udløb kan mærkningsoplysningerne ikke længere
indeholde en henvisning til en person, der er ansvarlig for mærkningen, og
som er etableret i Det Forenede Kongerige.
3.

GODKENDELSE

AF FODERTILSÆTNINGSSTOFFER, DER ER BUNDET TIL EN
GODKENDELSESINDEHAVER

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 må
visse tilsætningsstoffer14 ikke bringes i omsætning første gang af andre end
indehaveren af godkendelsen, hans retssuccessor(er) eller en person, der af
indehaveren af godkendelsen skriftligt har fået bemyndigelse hertil. Navnet på
indehaveren af godkendelsen er indeholdt i forordningen om godkendelse af de
pågældende tilsætningsstoffer15.
3.1.

Ikke-færdigbehandlede ansøgninger om godkendelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 skal
ansøgeren om en godkendelse eller dennes repræsentant være etableret i
Unionen.
Hvis ansøgeren om en godkendelse eller dennes repræsentant på nuværende
tidspunkt er etableret i Det Forenede Kongerige, skal ansøgeren derfor være
etableret i Unionen efter overgangsperiodens udløb eller udpege en
repræsentant, der er etableret i Unionen efter overgangsperiodens udløb. De
relevante nye kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen.
Det samme gælder ansøgninger om ændring af en godkendelse i
overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1831/2003 og
ansøgninger om fornyelse af en godkendelse i overensstemmelse med artikel
14 i samme forordning.
11

Dette er nødvendigt, for at medlemsstaterne efter behov kan anvende sanktioner over for overtrædelser
af forordning (EF) nr. 767/2009 inden for deres jurisdiktion i henhold til forordningens artikel 31.

12

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om
fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

13

Artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

14

Tilsætningsstoffer, der er bundet til en godkendelsesindehaver, er dem, der indeholder, består af eller
er fremstillet af GMO'er, samt tilsætningsstoffer, der tilhører følgende kategorier: zootekniske
tilsætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika.

15

Artikel 9, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1831/2003.
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3.2.

Godkendte fodertilsætningsstoffer

Indehaveren
af
en
godkendelse,
hvis
navn
er
nævnt
i
godkendelsesforordningen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, i
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller dennes repræsentant skal være etableret i
Unionen.
Hvis indehaveren af en godkendelse eller dennes repræsentant på nuværende
tidspunkt er etableret i Det Forenede Kongerige, skal indehaveren derfor være
etableret i Unionen efter overgangsperiodens udløb eller udpege en
repræsentant, der er etableret i Unionen efter overgangsperiodens udløb.
Kommissionen har ændret de eksisterende godkendelser med henblik herpå
ved at vedtage følgende gennemførelsesforanstaltninger:

4.



Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/13816



Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/14617



Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/22118.

GODKENDELSE AF GENERISKE FODERTILSÆTNINGSSTOFFER
For så vidt angår fodertilsætningsstoffer, der ikke er bundet til en bestemt
godkendelsesindehaver (dvs. andre fodertilsætningsstoffer end dem, der er
omhandlet i afsnit 3) ("generiske fodertilsætningsstoffer")19, gælder følgende:


I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003
skal ansøgeren om en godkendelse eller dennes repræsentant være etableret i
Unionen. Hvis godkendelsen endnu ikke er givet, skal den ansøger, der er
etableret i Det Forenede Kongerige, være etableret i Unionen eller udpege en
repræsentant, der er etableret i Unionen, og meddele Kommissionen de
relevante kontaktoplysninger.

16

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/138 af 29. januar 2019 om ændring af
forordning (EF) nr. 1356/2004, (EF) nr. 1464/2004, (EF) nr. 786/2007, (EF) nr. 971/2008, (EU) nr.
1118/2010, (EU) nr. 169/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 888/2011 og (EU) nr. 667/2013
for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af fodertilsætningsstoffer (EUT L 26 af
30.1.2019, s. 1).

17

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/146 af 30. januar 2019 om ændring af
gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae
NCYC R404 som fodertilsætningsstof til malkekøer (EUT L 27 af 31.1.2019, s. 12).

18

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/221 af 6. februar 2019 om ændring af
forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr.
337/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012,
(EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 for så vidt
angår navnet på indehaveren af godkendelsen og repræsentanten for indehaveren af godkendelsen af
visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 35 af 7.2.2019, s. 28).

19

Teknologiske tilsætningsstoffer, sensoriske tilsætningsstoffer og
ernæringsmæssige egenskaber. Se bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.
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tilsætningsstoffer

med

5.



Det samme gælder ansøgninger om fornyelse af en godkendelse i
overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003.



Hvis det generiske fodertilsætningsstof allerede er godkendt, behøver
ansøgeren/den tidligere ansøger ikke at være etableret i Unionen eller
udpege en repræsentant i Unionen.
LISTE

OVER ANVENDELSESOMRÅDER
ERNÆRINGSFORMÅL (PARNUTS)

FOR

FODER

MED

SÆRLIGE

Ansøgninger vedrørende PARNUTs er reguleret ved artikel 9 og 10 i
forordning (EF) nr. 767/2009. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 767/2009 skal en ansøger om ajourføring af listen over
anvendelsesområder være etableret i Unionen.
Hvis godkendelsen endnu ikke er givet, skal ansøgeren være etableret i
Unionen ved overgangsperiodens udløb.
Hvis PARNUT'en allerede er blevet godkendt, behøver ansøgeren/den tidligere
ansøger ikke at være etableret i Unionen.
B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN20
1.

FODERSTOFFER AF IKKE-ANIMALSK OPRINDELSE
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 41, stk. 1, kan enhver eksisterende og
individuelt identificerbar vare (som fastsat deri), som lovligt er bragt i
omsætning i Unionen eller Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb, gøres yderligere tilgængelig på Unionens eller Det Forenede Kongeriges
marked og omsættes mellem disse to markeder, indtil den når slutbrugeren.
En økonomisk aktør, der påberåber sig denne bestemmelse, bærer bevisbyrden
for på grundlag af ethvert relevant dokument at påvise, at varen blev bragt i
omsætning i Unionen eller Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb21.
I nævnte bestemmelse forstås ved "bringe i omsætning" den første levering af
en vare med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på markedet i
Unionen eller Det Forenede Kongerige som led i en kommerciel aktivitet mod
eller uden vederlag22. Ved "levering af en vare med henblik på distribution,

20

Hvis et individuelt foderstof er blevet opbevaret i Unionen inden overgangsperiodens udløb med
henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden
vederlag, kan denne "beholdning" af foder sælges, distribueres eller overføres i Unionen efter
overgangsperiodens udløb (se definitionen i artikel 3, stk. 8, i forordning (EF) nr. 178/2002:
"markedsføring": besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg
eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og
distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder").

21

Udtrædelsesaftalens artikel 42.

22

Udtrædelsesaftalens artikel 40, litra a) og b).
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forbrug eller anvendelse" forstås, at "en eksisterende og individuelt
identificerbar vare efter produktionsfasen er genstand for en skriftlig eller
mundtlig aftale mellem to eller flere juridiske eller fysiske personer om
overdragelse af ejendomsretten, en anden ejendomsrettighed eller besiddelse
vedrørende den pågældende vare, eller er genstand for et tilbud til en eller flere
juridiske eller fysiske personer om at indgå en sådan aftale."23
Eksempel: Et individuelt foderstof, der sælges af en producent i Det Forenede
Kongerige til en grossist i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb, og som er mærket med oplysning om en ansvarlig
foderstofvirksomhedsleder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, kan
stadig importeres til Unonen, uden at det er nødvendigt at ommærke
foderproduktet.
Dette berører ikke sundheds- eller plantesundhedskontroller, der kan gælde for
import efter overgangsperiodens udløb.
2.

FODER AF ANIMALSK OPRINDELSE
Reglerne i afsnit B.1 i denne meddelelse gælder ikke for foder af animalsk
oprindelse24.
Disse produkter skal overholde EU-reglerne for foder i afsnit A i denne
meddelelse efter overgangsperioden udløb, selv om produktet var blevet bragt i
omsætning i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb.

C. GÆLDENDE

REGLER FOR FODER I

NORDIRLAND

EFTER OVERGANGSPERIODENS

UDLØB

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse25. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt
give deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter
fire år efter overgangsperiodens udløb26.
IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse
på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I IE/NI-protokollen har
Unionen og Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler
finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland,
behandles Nordirland, som om det var en medlemsstat27.

23

Udtrædelsesaftalens artikel 40, litra c).

24

Udtrædelsesaftalens artikel 41, stk. 3, litra b).

25

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

26

IE/NI-protokollens artikel 18.

27

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 1.
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Det fremgår af IE/NI-protokollen, at EU-retten vedrørende dyrefoder finder
anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland28.
Dette betyder, at henvisningerne til Unionen i del A og B i denne meddelelse skal
forstås som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det Forenede Kongerige
skal forstås som henvisninger til Storbritannien alene.
Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


Foder, der bringes i omsætning i Nordirland, skal overholde EU-retten vedrørende
dyrefoder for så vidt angår godkendelseskrav, mærkning osv.



Foder, der afsendes fra Nordirland til Unionen, udgør ikke importeret foder (se
afsnit A.1 i denne meddelelse).



Foder, der afsendes fra Storbritannien til Nordirland, udgør importeret foder (se
afsnit A.1 i denne meddelelse).



Indehaveren af godkendelsen/ansøgeren kan være etableret i Nordirland (se afsnit
A.3 og A.4 i denne meddelelse).

IE/NI-protokollen udelukker imidlertid, at Det Forenede Kongerige for så vidt angår
Nordirland kan


deltage i Unionens beslutningstagning og udformning af beslutninger29



indlede indsigelses-, beskyttelses- eller voldgiftsprocedurer, i det omfang disse
procedurer vedrører tekniske forskrifter, standarder, vurderinger, registreringer,
certifikater, godkendelser og tilladelser, der er udstedt eller foretaget af EUmedlemsstaterne30



fungere som førende myndighed med hensyn til vurderinger, undersøgelser og
godkendelser31.

Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


Hvad angår Nordirland, kan Det Forenede Kongerige ikke indlede proceduren for
ajourføring af listen over PARNUTS.

Kommissionens websted om dyrefoder (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en)
indeholder generelle oplysninger om dyrefoder samt en række spørgsmål og svar i
forbindelse med dyreernæring. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.

28

IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt afsnit 34 i bilag 2 til nævnte protokol.

29

Hvis det er nødvendigt med informationsudveksling eller gensidig konsultation, finder dette sted i den
fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen.

30

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, femte afsnit.

31

IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 6.
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