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JOHDANTO
Yhdistynyt kuningaskunta on 1. helmikuuta 2020 alkaen eronnut Euroopan unionista, ja
siitä on tullut ns. kolmas maa1. Erosopimuksessa2 määrätään siirtymäkaudesta, joka
päättyy 31. joulukuuta 2020.3 Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin.4
Siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uutta
kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppaalueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tehdäänkö tällainen sopimus ja tuleeko se voimaan
siirtymäkauden päättyessä. Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka
tapauksessa markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin
tilanne, jossa Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin5, EU:n tulliliittoon
sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.
Sen vuoksi kaikkia asianomaisia ja erityisesti talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisesta tilanteesta, jota sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä (katso jäljempänä
osa A). Tässä tiedonannossa käsitellään myös tapausta, jossa elintarvike on saatettu
markkinoille ennen siirtymäkauden päättymistä, erosopimuksen asiaa koskevia tiettyjä
määräyksiä (katso jäljempänä osa B) sekä Pohjois-Irlantiin siirtymäkauden päättymisestä
alkaen sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa C).
Neuvoja sidosryhmille
Tässä tiedonannossa mainittujen seurausten huomioon ottamiseksi elintarvikealan
toimijoita neuvotaan
− varmistamaan sijoittautuminen EU:hun silloin, kun sitä edellytetään EU:n
lainsäädännössä, ja ottamaan tämä huomioon elintarviketta koskevissa merkinnöissä;
ja
− mukauttamaan jakelukanavia tuontivaatimusten huomioon ottamiseksi.

1

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

2

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’ (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

3

Siirtymäkautta voidaan ennen 1. päivää heinäkuuta 2020 pidentää kerran enintään yhdellä tai kahdella
vuodella (erosopimuksen 132 artiklan 1 kohta). Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on toistaiseksi
sulkenut pois tällaisen pidentämisen.

4

Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.

5

Vapaakauppasopimuksessa ei määrätä etenkään sellaisista (tavaroiden ja palvelujen alalla
sovellettavista)
sisämarkkinoiden
periaatteista
kuin
vastavuoroinen
tunnustaminen, ’alkuperämaaperiaate’ ja yhdenmukaistaminen. Vapaakauppasopimuksella ei
myöskään poisteta tullimuodollisuuksia ja -tarkastuksia, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden
alkuperää ja niihin sisältyviä tuotantopanoksia, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja
rajoituksia.

3

Huomautus
Tässä tiedonannossa ei käsitellä
-

verotuksellisia kaupan esteitä, erityisesti tariffeja, kiintiöitä ja alkuperäsääntöjä;

-

EU:n kasvinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä;

EU:n laatujärjestelmiä, kuten suojattuja alkuperänimityksiä,
maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita;
-

suojattuja

EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä.

Näitä näkökohtia käsitellään erillisissä tiedonannoissa.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Siirtymäkauden päätyttyä EU:n elintarvikelainsäädäntöä ei enää
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.6 Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:
1.

ELINTARVIKKEIDEN

sovelleta

PAKKAUSMERKINNÄT JA ELINTARVIKETIEDOT, TERVEYS- JA

TUNNISTUSMERKIT

EU:n elintarvikelainsäädännössä yhdenmukaistetaan EU:n markkinoille saatettujen
elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Sovellettavat säännöt sisältyvät erityisesti
liitteessä 1 olevaan EU:n lainsäädäntöön.
Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevia EU:n sääntöjä sovelletaan kaikkiin
EU:n markkinoille saatettuihin elintarvikkeisiin niiden tuotantopaikasta riippumatta.
Siirtymäkauden päätyttyä elintarvikkeiden on edelleen oltava näiden sääntöjen
mukaisia.
Tämän seurauksena EU:n elintarvikelainsäädäntö saattaa joissakin tapauksissa
edellyttää
muutoksia
elintarvikkeiden
merkintöihin
verrattuna
siihen
merkintäkäytäntöön, joka oli Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevien
elintarvikkeiden osalta voimassa ennen siirtymäkauden päättymistä. Esimerkkejä
tällaisista vaatimuksista ovat seuraavat:


Elintarvikkeen pakollinen alkuperämerkintä tarvittaessa;7



Elintarvikkeita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuovan EU-toimijan nimen tai
toiminimen ja osoitteen pakollinen merkitseminen;8

6

EU:n elintarvikelainsäädännön soveltamisesta Pohjois-Irlantiin ks. tämän tiedonannon osa C.

7

Katso esimerkiksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 24 artiklan mukaiset merkinnät ”tuotettu
EU:ssa” ja ”tuotettu EU:n ulkopuolella” tai hunajan merkitseminen merkinnällä ”EU:sta peräisin
olevan hunajan sekoitus” tai ”EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus” (neuvoston
direktiivin 2001/110/EY 2 artiklan 4 kohdan a alakohta).

4

2.



Asetuksen (EY) N:o 853/20049 5 artiklan mukainen pakollinen terveys- tai
tunnistusmerkki. Siirtymäkauden päättymisen jälkeen terveysmerkissä tai
tunnistusmerkissä10 ei enää ole ”EC”-lyhennettä, vaan siinä on sen maan nimi
(kokonaisena tai kaksikirjaiminen ISO-koodi), jossa laitos sijaitsee, ja tämän
laitoksen hyväksymisnumero;11



Muut pakolliset tiedot, jotka koskevat esimerkiksi viljelymenetelmiä ja kaupan
pitämistä koskevia vaatimuksia. Tähän kuuluvat tuontimunien pakkaukset12,
siitosmunat13, untuvikkoja sisältävät pakkaukset14 ja viini15.

ELINTARVIKKEIDEN AINESOSAT, ELINTARVIKKEIDEN KOOSTUMUS, VIERASAINEET
JA JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT; ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT
EU:n elintarvikelainsäädännön mukaan tiettyjä elintarvikkeita ei saa saattaa
markkinoille, ellei niillä ole komission lupaa (esimerkiksi elintarvikelisäaineet16,
aromiaineet17, savuaromit18, elintarvikkeissa käytetyt vitamiinit ja kivennäisaineet19,

8

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 8 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohdan h alakohta
(EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

9

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

10

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II oleva I jakso.

11

Eläimistä saadut tuotteet voidaan merkitä (terveys- tai tunnistusmerkki) EU:n lainsäädännön
mukaisesti ja lisäksi kolmannen maan vaatimusten mukaisesti. EU:n lainsäädännössä ei kuitenkaan
sallita sitä, että tuotteessa on kaksi merkintää, joilla laitos esitetään EU:ssa sijaitsevaksi ja
kolmannessa maassa sijaitsevaksi laitokseksi.

12

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta 23 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 589/2008 30 artikla (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6).

13

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta 27 päivänä kesäkuuta 2008
annetun komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 3 artiklan 8 kohta (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 5).

14

Asetuksen (EY) N:o 617/2008 4 artiklan 3 kohta.

15

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan f kohta.

16

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

17

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia
(EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).

18

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003,
elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista (EUVL L 309, 26.11.2003,
s. 1).

19

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,
vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EUVL L 404,
30.12.2006, s. 26).
5

myös ravintolisissä20 ja missä tahansa uuselintarvikkeissa21, elintarvikkeet, joista on
esitetty ravitsemus- tai terveysväittämä22, tietyt elintarvikekontaktimateriaalit23 ja
muuntogeeniset elintarvikkeet24).
Tiettyihin elintarvikkeisiin sovelletaan erityisiä koostumusta koskevia
vaatimuksia.25 EU:n elintarvikelainsäädännössä asetetaan myös vierasaineiden26,27
ja torjunta-aineissa käytettävien tehoaineiden jäämien enimmäismäärät.28
EU:n markkinoille saatettuihin elintarvikekontaktimateriaaleihin sovelletaan EU:n
sääntöjä29.
Elintarvikkeiden ainesosia ja elintarvikkeiden koostumusta koskevaa EU:n
lainsäädäntöä samoin kuin vierasaineiden ja elintarvikkeissa olevien jäämien
enimmäismäärien asettamista koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin
EU:n markkinoille saatettuihin elintarvikkeisiin niiden tuotantopaikasta riippumatta.
Sama koskee elintarvikekontaktimateriaaleja.
20

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002,
ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

21

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,
uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta
(EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).

22

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9).

23

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa
kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1) ja
komission asetus (EU) 2018/213, annettu 12 päivänä helmikuuta 2018, bisfenoli A:n käytöstä
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvissa lakoissa ja pinnoitteissa (EUVL L 41, 14.2.2018, s. 6).

24

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003,
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

25

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013,
imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista
elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista (EUVL L 181, 29.6.2013, s.
35).

26

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia
vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1).

27

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,
luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (EUVL L 164, 26.6.2009,
s. 45).

28

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005,
torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden
pinnalla (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien
aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (EUVL L
152, 16.6.2009, s. 11).

29

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004,
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004,
s. 4).
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3.

ELINTARVIKEALAN

TOIMIJOIHIN JA LUVANHALTIJOIHIN TAI NIIDEN EDUSTAJIIN
KOHDISTUVA VAATIMUS EU:HUN SIJOITTAUTUMISESTA; EU-LUPIA KOSKEVIEN
PYYNTÖJEN TOIMITTAMINEN EU:N JÄSENVALTION KAUTTA

EU:n elintarvikelainsäädännön mukaan tietyt elintarvikelainsäädännössä asetetut
velvoitteet
liittyvät
joissakin
tapauksissa
tiettyjen
henkilöiden
sijoittautumispaikkaan. Esimerkkeinä seuraavat:


Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o
1829/2003 4 artiklan 6 kohdan mukaan EU-luvan hakijan tai hänen edustajansa
on oltava sijoittautunut EU:n alueelle;



Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista
annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
edellytetään, että sellaisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka eivät vielä ole
kosketuksissa elintarvikkeen kanssa, on liitettävä markkinoille saattamisesta
vastaavan valmistajan, tuottajan tai myyjän EU:ssa sijaitseva osoite tai
rekisteröity kotipaikka.30

Siirtymäkauden
päättymisen
jälkeen
sijoittautuminen
kuningaskuntaan ei enää täytä näitä vaatimuksia.

Yhdistyneeseen

EU:n elintarvikelainsäädännön mukaan EU-lupa edellyttää joissakin tapauksissa
lupa-asiakirjojen toimittamista jonkin EU:n jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen kautta. Esimerkkeinä seuraavat:


Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen
(EY) N:o 1935/2004 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään, että
aineiden hyväksymistä haetaan jonkin EU:n jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen kautta;



Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o
1829/2003 5 artiklassa edellytetään, että lupahakemukset lähetetään Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen kautta;



Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20. joulukuuta 2006
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15
artiklassa säädetään, että hyväksyntää koskeva hakemus toimitetaan jäsenvaltion
toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen hakemukset Yhdistyneen kuningaskunnan
toimivaltaisen viranomaisen kautta eivät enää ole mahdollisia.

30

Samat tai samankaltaiset vaatimukset asetetaan elintarvikekontaktimateriaaleja koskevassa
alakohtaisessa lainsäädännössä. Ks. elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien keraamisten
tarvikkeiden osalta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia keraamisia tarvikkeita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä lokakuuta 1984 annetun neuvoston
direktiivin 84/500/ETY 2 a artiklan 1 kohta (EYVL L 277, 20.10.1984, s. 12).
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4.

ELINTARVIKKEIDEN

TUOTANTOA
KOSKEVAT
ELINTARVIKEHYGIENIASÄÄNNÖT,
ELINTARVIKKEIDEN
KAUPAN
PITÄMISTÄ
KOSKEVAT
VAATIMUKSET,
(KALASTUSTUOTTEET)

SÄÄNNÖT
/
SÄTEILYTTÄMINEN,
SAALISTODISTUKSET

EU:n elintarvikelainsäädännössä asetetaan säännöt elintarvikkeiden tuotannolle
EU:ssa ja kolmansissa maissa, jos nämä elintarvikkeet saatetaan EU:n markkinoille.
EU:n elintarvikelainsäädännössä säädetään myös erityisistä tarkastuksista
elintarvikkeiden tullessa EU:n alueelle.
4.1.

Eläinperäiset elintarvikkeet31
4.1.1.

Eläinperäisten elintarvikkeiden tulo Yhdistyneestä kuningaskunnasta
EU:hun
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen eläinperäisten elintarvikkeiden
tulo Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun on kielletty, elleivät
tietyt vaatimukset – mukaan luettuina seuraavat – täyty:


Yhdistynyt kuningaskunta sisältyy komission kansanterveyttä32 ja
eläinten terveyttä33 silmällä pitäen laatimiin luetteloihin.
Kolmannen maan ”luetteloimiseen” sovelletaan asetuksen (EY)
N:o 853/200434 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, asetuksen (EU)
2017/62535 127 artiklaa, asetuksen (EU) 2019/62536 4 artiklaa ja
neuvoston direktiivin 2002/99/EY 8 artiklaa.

31

”Elintarvikesekoitusten” (ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä jalostettuja
eläinperäisiä tuotteita että kasviperäisiä tuotteita) osalta komission päätöksessä 2007/275/EY, tehty 17
päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY
nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9) ja
komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista
vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä
päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (EUVL L 12, 14.1.2012, s.
1) asetetaan erityiset säännöt.

32

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse
tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista
vaatimuksista 4 päivänä maaliskuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 3
artikla (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 18).

33

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön
alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002
annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 8 artikla (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11).

34

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

35

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,
virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja
rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita
koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

36

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista
(EUVL L 131, 17.5.2019, s. 18).
8



Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva laitos, josta elintarvike
lähetettiin ja jossa se saatiin tai valmistettiin, sisältyy
kansanterveystarkoituksia
varten
laadittuun
luetteloon.
Laitoksen ”luetteloimiseen” sovelletaan asetuksen (EY) N:o
853/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohtaa ja
asetuksen (EU) 2019/625 5 artiklaa.



Yhdistynyt kuningaskunta sisältyy komission laatimaan luetteloon
maista, joilla on direktiivin 96/23/EY37 mukaisesti hyväksytty
jäämien valvontasuunnitelma direktiivissä määriteltyjä eläimiä ja
eläimistä saatavia tuotteita varten. Kolmannen maan
sisällyttämiseen luetteloihin sovelletaan direktiivin 96/23/EY VI
lukua.



Tuodut elintarvikkeet täyttävät kaikki asetuksen (EY) N:o
852/200438 4–6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 853/200439 3, 4,
5, 7 ja 8 artiklassa asetetut vaatimukset. Mahdollisuutta, jonka
mukaan kansallisilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa EU:n
elintarvikehygieniavaatimukset
(”joustavuussäännökset”)
asetuksen (EY) N:o 852/2004 13 artiklan 3 kohdan ja asetuksen
(EY) N:o 853/2004 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei enää
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Eläinperäisiä tuotteita maahantuovien elintarvikealan toimijoiden on
varmistettava, että tuonti tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että
edellä mainitut edellytykset täyttyvät siirtymäkauden päättymisen
jälkeen.40
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen näiden vaatimusten täyttyminen
tarkistetaan tuotaessa elintarvikkeita EU:hun soveltamalla pakollisia
rajatarkastuksia siinä paikassa, jonka kautta elintarvikkeet
ensimmäisen kerran saapuvat unionin alueelle:



Nämä elintarvikkeet voivat tulla EU:hun ainoastaan hyväksyttyjä
luokkia varten nimettyjen rajatarkastusasemien kautta;41



Jokaiselle
lähetykselle
on
tehtävä
asiakirjaja
tunnistustarkastukset
sekä
sopivalla
tiheydellä
fyysiset
tarkastukset;42

37

Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä
saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista
tarkastustoimenpiteistä (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

38

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

39

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

40

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 1–4 kohta.

41

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohta ja 60 artiklan 1 kohta.

9



Kunkin
lähetyksen
mukana
on
oltava
43,44
elintarvikelainsäädännön mukainen todistus;



Sellaisesta lähetyksestä vastaavan toimijan, johon kohdistuu
rajatarkastusasemilla
virallista
valvontaa,
on
annettava
ennakkoilmoitus lähetyksen saapumisesta vähintään yhtä
työpäivää ennen odotettua saapumista, ellei logistisista syistä ole
tarpeen käyttää lyhyempää ilmoitusaikaa (tässä tapauksessa
vähintään neljä tuntia ennen odotettua saapumista).45

EU:n

Näihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 79
artiklassa säädettyjä maksuja.
4.1.2.

Eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetus EU:n jäsenvaltiosta jonkin
kolmannen maan kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon
Kun on kyse eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetuksesta EU:n
jäsenvaltiosta jonkin kolmannen maan kautta toiseen EU:n
jäsenvaltioon, sovelletaan seuraavia määräyksiä:


Nämä tuotteet voivat tulla
rajatarkastusaseman kautta;46



Jokaiselle
lähetykselle
tehdään
asiakirjatarkastus
sen
tarkastamiseksi, että tuotteet ovat todella peräisin EU:sta, ja niistä
on annettava Traces-ilmoitus;47



Vastaavan toimijan on annettava ennakkoilmoitus lähetyksen
saapumisesta vähintään yhtä työpäivää ennen odotettua
saapumista, ellei logistisista syistä ole tarpeen käyttää lyhyempää
ilmoitusaikaa (tässä tapauksessa vähintään neljä tuntia ennen
odotettua saapumista).48

EU:hun

ainoastaan

nimetyn

42

Asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohta ja 54 artikla sekä komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2019/2129 4 artikla (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 122).

43

Asetuksen (EU) 2017/625 126 artikla.

44

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön
alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002
annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artikla (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11).

45

Tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista
ennakkoilmoituksista 16 päivänä huhtikuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1013 1 artikla (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 8).

46

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 37 artiklan 2 kohta (EUVL L 321, 12.12.2019, s.
73).

47

Asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohta ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 37
artiklan 3 kohta.

48

Tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista
ennakkoilmoituksista 16 päivänä huhtikuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1013 1 artikla (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 8).

10

Näihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 79
artiklassa säädettyjä maksuja.
Näitä säännöksiä sovelletaan riippumatta edellytyksistä, joita
Yhdistynyt kuningaskunta mahdollisesti edellyttää sen alueella
tapahtuvan kauttakulun osalta.
4.1.3.

Eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetus kolmannesta maasta EU27:n kautta johonkin muuhun kolmanteen maahan
Kun kyse on eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetuksesta
kolmannesta maasta EU-27:n kautta johonkin muuhun kolmanteen
maahan, sovelletaan seuraavia määräyksiä:


Nämä tuotteet voivat tulla EU-27:ään ainoastaan nimetyn
rajatarkastusaseman kautta;49



Näiden tuotteiden kauttakuljetus sallitaan ainoastaan, jos se on
asiakirjatarkastuksen
ja
tunnistustarkastuksen
pohjalta
perusteltua;50



Tuotelähetyksen mukana on yhteinen terveyttä koskeva
tuloasiakirja, ja se siirretään pois rajatarkastusasemalta
ajoneuvoissa tai kuljetuskonteissa, jotka rajatarkastusaseman
viranomainen on sinetöinyt;51



Lähetys on kuljetettava rajatarkastusasemalta 15 päivän kuluessa
tullivalvonnassa, purkamatta sitä tai jakamatta sitä osiin, siltä
rajatarkastusasemalta, jonka kautta se tuodaan unionin alueelle,
suoraan sille rajatarkastusasemalle, jonka kautta se poistuu
unionista.52
Näihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 79
artiklassa säädettyjä maksuja.

4.2.

Muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet
Toisin kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tapauksessa, muiden kuin
eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa ei sovelleta kolmansien maiden ja
laitosten luettelointia koskevia vaatimuksia.53

49

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohta.

50

Asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohta ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 19
artiklan b ja c kohta (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 73).

51

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 19 artiklan d kohta.

52

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 19 artiklan e kohdan i alakohta.

53

Lukuun ottamatta ituja, joihin sovelletaan erityisjärjestelyä (ks. asetus (EU) N:o 210/2013, annettu 11
päivänä maaliskuuta 2013, iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 24)).
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EU:n jäsenvaltioiden on suoritettava säännöllistä virallista valvontaa muiden kuin
eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa. Valvonta järjestetään riskien perusteella
ja sopivin väliajoin. Valvontaan on sisällyttävä kaikki elintarvikelainsäädännön
näkökohdat. Kun on kyseessä tunnettu tai uusi riski, saatetaan soveltaa EU:n
sääntöjä, joissa säädetään tilapäisesti tehostetusta virallisesta valvonnasta
nimetyillä EU:n rajatarkastusasemilla.54
4.3.

Säteilytetyt elintarvikkeet
Ionisoivalla
säteilyllä
käsiteltyjä
elintarvikkeita
säännellään
EU:n
55
elintarvikelainsäädännöllä. Säteilytettyjen elintarvikkeiden tuonti Yhdistyneestä
kuningaskunnasta EU:hun on siirtymäkauden päättymisen jälkeen kielletty,
elleivät Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat säteilytyslaitokset sisälly
komission laatimaan luetteloon. Kolmannen maan sisällyttämiseen luetteloihin
sovelletaan direktiivin 1999/2/EY 9 artiklan 2 kohtaa.

4.4.

Radiocesiumsäteilyn raja-arvojen noudattaminen
EU:n lainsäädännössä vahvistetaan tietyille kolmansista maista peräisin oleville
maataloustuotteille radiocesiumin sallitut enimmäistasot, jotka tarkastetaan
EU:hun tuonnin yhteydessä.56
Siirtymäkauden päätyttyä tiettyjen tuotteiden virallisia todistuksia koskevia
sääntöjä sovelletaan näihin Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun tuotaviin
tuotteisiin.

4.5.

Tiettyjen tuotujen elintarvikkeiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset
Terveys- ja kasvinterveystodistusten lisäksi EU:n lainsäädännössä edellytetään
tiettyjen EU:hun tuotavien maataloushyödykkeiden osalta (kaupan pitämisen
vaatimuksia koskevia) todistuksia. Tämä koskee seuraavia:


10 Hedelmät ja vihannekset:57 Asetuksen (EU) N:o 543/2011 13 artiklan
mukaan tulli-ilmoitus voidaan hyväksyä kahdella tavalla EU:ssa
sijaitsevassa tuontipaikassa:

54

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen
tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä
tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)
2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU)
N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta (EUVL L 277,
29.10.2019, s. 89).

55

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999,
ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16).

56

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1158, annettu 5 päivänä elokuuta 2020, kolmansista
maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EUVL L 257, 6.8.2020, s. 1).

57

Ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011
12

o tuojajäsenvaltion toimivaltainen tarkastusviranomainen tekee
tarkastuksen ja antaa vaatimustenmukaisuustodistuksen (ja ilmoittaa
tulliviranomaiselle,
että
kyseisille
erille
on
annettu
vaatimustenmukaisuustodistus), tai
o toimivaltainen tarkastusviranomainen ilmoittaa tulliviranomaisille,
että
se
ei
ole
antanut
asianomaisille
erille
vaatimustenmukaisuustodistusta, koska niitä ei asetuksen (EU) N:o
543/2011 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskianalyysin
perusteella ole tarpeen tarkastaa.
Tätä ei sovelleta, jos komissio on hyväksynyt kaupan pitämiseen liittyvää
vaatimustenmukaisuutta
koskevat
tarkastukset,
jotka
Yhdistynyt
kuningaskunta on tehnyt ennen tuontia unioniin asetuksen (EU) N:o
543/2011 15 ja 16 artiklassa säädetyin edellytyksin.


Siipikarja: Komission asetuksen (EY) N:o 543/200858 14 artiklan mukaan
vapaaehtoisten merkintöjen, kuten ”vapaa laidun”, käyttö edellyttää
alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antamaa todistusta;



Munat: Asetuksen (EY) N:o 589/200859 30 artiklan mukaan kolmansista
maista tuotavissa syötäväksi tarkoitetuissa munissa on oltava merkintä ”Ei
EU:n vaatimusten mukaisia”. Tätä ei sovelleta, jos komissio hyväksyy
delegoidun säädöksen niiden edellytysten ottamiseksi huomioon, joiden
täyttyessä tuontimunien katsotaan vastaavan munien kaupan pitämisen
vaatimuksia unionissa.



Viini: Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 90 artiklan mukaan
tiettyjen viinialan tuotteiden mukana on oltava tuotteen alkuperämaan
toimivaltaisen viranomaisen laatima todistus ja tuotteen alkuperämaana
olevan kolmannen maan nimeämän elimen tai viranomaisen laatima
määritysseloste. Unioniin suuntautuvassa tuonnissa vaadittavien asiakirjojen
lukumäärän vähentämiseksi ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
tekemien tarkastusten helpottamiseksi kyseinen todistus ja määritysseloste
olisi yhdistettävä yhdeksi VI 1 -asiakirjaksi. Asetuksen (EU) 2018/27360 51

annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 3 artiklan 2 kohta (EUVL L 157,
15.6.2011, s. 1).
58

Komission asetus (EY) N:o 543/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan
pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 46).

59

Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen
vaatimusten osalta (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6).

60

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten
lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien
rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen
osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä
asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o
13

artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kolmansien maiden on ilmoitettava
alkuperämaan nimeämien elinten tai viranomaisten nimet ja osoitteet tai, jos
alkuperämaassa ei ole sellaisia, tuotteen alkuperämaan ulkopuolella
sijaitsevan jo hyväksytyn laboratorion nimi ja osoite VI 1 -asiakirjan
määritysselosteosan täyttämistä varten.


Humala: Komission asetuksen (EY) N:o 1295/2008 61 1 artiklan 2 kohdan
mukaan humalan tuonti edellyttää vastaavuustodistusta.



Hamppu: Hampun tuonti edellyttää tällä hetkellä tuontitodistusta.62 63

Siirtymäkauden päätyttyä todistuksia koskevia sääntöjä sovelletaan näihin
Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun tuotaviin tuotteisiin.
4.6.

Saalistodistukset (kalastustuotteet)
Asetuksen (EY) N:o 1005/200864 12 artiklan mukaan kyseisen asetuksen
liitteen I soveltamisalaan kuuluvien kalastustuotteiden tuonti EU:n
markkinoille edellyttää saalistodistusta, jonka on varmentanut pyyntialuksen
lippuvaltiona oleva kolmas maa, sekä muita kyseisen asetuksen liitteissä II ja
IV täsmennettyjä saateasiakirjoja. Jäsenvaltioiden on varmennettava
saalistodistukset tietyissä olosuhteissa.
Siirtymäkauden päätyttyä saalistodistuksia koskevia sääntöjä sovelletaan
Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun tuotaviin kalastustuotteisiin.

606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja
komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).
61

Komission asetus (EY) N:o 1295/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kolmansista maista
lähtöisin olevan humalan tuonnista (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 45).

62

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 189 artikla, delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 9 artikla ja liite (I
osan C, D ja G jakso) sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 17 artikla.

63

Lisäksi: CN-koodiin 5302 10 kuuluvan raa’an hampun tetrahydrokannabinolipitoisuus (THC) ei saa
ylittää 0,2:ta prosenttia; Kylvettäviksi tarkoitettujen hampunsiementen mukana on oltava todisteet
siitä, että asianomaisen lajikkeen THC-pitoisuus ei ylitä 0,2:ta prosenttia; Muita kuin kylvämiseen
tarkoitettuja hampunsiemeniä voivat tuoda ainoastaan jäsenvaltion hyväksymät tuojat. Hyväksyttyjen
tuojien on toimitettava todisteet siitä, että siemenet on saatettu tilaan, jossa niitä ei voida käyttää
kylvämiseen, sekoitettu muihin kuin hampun siemeniin eläinten ruokinnassa tai viety kolmanteen
maahan.

64

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman,
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta
yhteisön järjestelmästä (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).
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B. KESKEISET EROSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET65
1.

MUUT KUIN ELÄINPERÄISET ELINTARVIKKEET
Erosopimuksen 41 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kaikki olemassa olevat
ja yksilöllisesti tunnistettavissa olevat tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä
oli saatettu laillisesti markkinoille unionissa tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, voidaan edelleen asettaa saataville unionin tai Yhdistyneen
kuningaskunnan markkinoilla, ja niitä voidaan siirtää näiden kaksien
markkinoiden välillä, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjälle.
Talouden toimijan, joka vetoaa kyseiseen määräykseen, on esitettävä
asiakirjoihin perustuva näyttö siitä, että tavara saatettiin markkinoille unionissa
tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen siirtymäkauden päättymistä.66
Kyseisen määräyksen soveltamista varten ’markkinoille saattamisella’
tarkoitetaan tavaran ensimmäistä kertaa tapahtuvaa toimittamista markkinoille
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua
vastaan tai maksutta.67 ’Tavaran toimittamisella jakelua, kulutusta tai käyttöä
varten’ tarkoitetaan ”sitä, että kahden tai useamman oikeushenkilön tai
luonnollisen henkilön välillä tehdään olemassa olevasta ja yksilöllisesti
tunnistettavissa olevasta tavarasta sen valmistusvaiheen jälkeen kirjallinen tai
suullinen sopimus, joka koskee tavaran omistusoikeuden tai minkä tahansa
muun tavaraan kohdistuvan varallisuusoikeuden tai hallintaoikeuden
siirtämistä, tai sitä, että tällaisesta tavarasta tehdään yhdelle tai useammalle
oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle tarjous, joka koskee mainitun
kaltaisen sopimuksen tekemistä.”68
Esimerkki: Yksittäinen (muu kuin eläinperäinen) elintarvike, jonka
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut tuottaja on myynyt
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneelle tukkukauppiaalle ennen
siirtymäkauden päättymistä, voidaan edelleen tuoda EU:hun ilman, että EU:n
tuojan nimi tai toiminimi ja osoite on merkittävä uudelleen.

65

Jos yksittäistä elintarviketta on hallussapidetty EU:ssa ennen siirtymäkauden päättymistä myyntiä
varten, myös myytäväksi tarjoamista tai mitä tahansa siirtomuotoa varten, ilmaiseksi tai korvausta
vastaan, kyseisen elintarvikkeen ”varastoja” voidaan edelleen myydä, jakaa tai siirtää EU:ssa
siirtymäkauden päättymisen jälkeen (ks. määritelmä asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 8
kohdassa: ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan elintarvikkeen tai rehun hallussapitämistä sen
myyntiä varten, myös myytäväksi tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan
tapahtuvaa siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja.)

66

Erosopimuksen 42 artikla.

67

Erosopimuksen 40 artiklan a ja b alakohta.

68

Erosopimuksen 40 artiklan c alakohta.
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2.

ELÄINPERÄISET ELINTARVIKKEET
Tämän tiedonannon
elintarvikkeisiin.69

B.1

jakson

sääntöjä

ei

sovelleta

eläinperäisiin

Näiden tuotteiden on oltava tämän tiedonannon osassa A esitettyjen
elintarvikkeita koskevien EU:n sääntöjen mukaisia siirtymäkauden päättymisen
jälkeen riippumatta siitä, onko tuote saatettu Yhdistyneen kuningaskunnan
markkinoille ennen siirtymäkauden päättymistä.
C. POHJOIS-IRLANNISSA

SIIRTYMÄKAUDEN
SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

PÄÄTYTTYÄ

ELINTARVIKKEISIIN

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan siirtymäkauden päättymisen
jälkeen.70 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin
edustajakokouksen
määräajoin
ilmaisemaa
suostumusta.
Ensimmäinen voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden
päättymisestä.71
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla eräitä unionin oikeuden
säännöksiä sovelletaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat
lisäksi sopineet Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa, että siltä osin kuin
unionin oikeuden säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta, Pohjois-Irlantia kohdellaan
kuin se olisi jäsenvaltio.72
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että EU:n
elintarvikelainsäädäntöä
sovelletaan
Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan
ja
73
Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon osassa A ja B olevien Euroopan unionia ja
sen jäsenvaltioita koskevien viittausten on katsottava viittaavan myös PohjoisIrlantiin, kun taas viittauksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on pidettävä
viittauksina yksinomaan Isoon-Britanniaan.74
Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:
69

Erosopimuksen 41 artiklan 3 kohdan b alakohta.

70

Erosopimuksen 185 artikla.

71

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.

72

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.

73

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 oleva 24, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 46 ja 47 jakso.

74

Kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivat kalastusalukset katsotaan kuitenkin
kolmansien maiden aluksiksi siirtymäkauden päättymisen jälkeen.
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Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettavien elintarvikkeiden on oltava EU:n
elintarvikelainsäädännön mukaisia lupavaatimusten, merkintöjen jne. osalta;



Pohjois-Irlannista EU:hun kuljetettavat
elintarvikkeita (ks. edellä osa A);



Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin kuljetettavat elintarvikkeet ovat tuotuja
elintarvikkeita (ks. edellä osa A);



Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva ”luetteloiminen” tai ”lupa” (ks. edellä osa
A) ei koske Pohjois-Irlantia;



Jos osana arviointia, rekisteröintiä, todistusta, hyväksyntää tai lupaa on
ilmoitettava jäsenvaltio, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitetaan Pohjois-Irlannin
osalta tunnuksella ”United Kingdom (Northern Ireland)” tai ”UK(NI)”;75



Kun EU:n lainsäädännöllä säännellään elintarvikkeiden alkuperän merkitsemistä
(ks. esim. edellä A.1 jakso), Pohjois-Irlanti rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon.

elintarvikkeet

eivät

ole

tuotuja

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa kuitenkin evätään Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta Pohjois-Irlannin osalta mahdollisuus


osallistua unionin päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun;76



aloittaa vastustamis-, suoja- tai välimiesmenettelyjä siltä osin kuin ne koskevat
EU:n jäsenvaltioiden antamia tai toteuttamia määräyksiä, standardeja, arviointeja,
rekisteröintejä, todistuksia, hyväksyntöjä ja lupia;77



toimia johtavana viranomaisena arvioinneissa tai tutkimus-, hyväksyntä- tai
lupamenettelyissä;78



vedota alkuperämaaperiaatteeseen tai vastavuoroiseen tunnustamiseen PohjoisIrlannissa laillisesti markkinoille saatettujen tuotteiden osalta.79

Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


yhdenmukaistamattomalla alalla ei voida vedota siihen, että elintarvike saatetaan
laillisesti markkinoille Pohjois-Irlannissa, kun se saatetaan markkinoille EU:ssa.

75

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta.

76

Silloin kun tiedonvaihtoa ja keskinäistä kuulemista tarvitaan, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia
koskevan pöytäkirjan 15 artiklan nojalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.

77

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan viides alakohta.

78

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 6 kohta.

79

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta.
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Elintarvikkeiden
tuontia
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en)
ja
luomuviljelyä (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fi) käsittelevillä komission
verkkosivuilla annetaan yleistä tietoa tuotuja elintarvikkeita ja luomuviljelyä koskevasta
EU:n elintarvikelainsäädännöstä. Kyseisiä sivuja päivitetään tarpeen mukaan.
Euroopan komissio
Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto
Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

18

LIITE 1:

EU:N ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ, JOLLA YHDENMUKAISTETAAN EU:N
MARKKINOILLE
PAKKAUSMERKINNÄT

SAATETTUJEN

ELINTARVIKKEIDEN



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25
päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille;80



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20
päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja
terveysväitteistä;81



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12
päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja
painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista;82



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22
päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista83 sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22
päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja
merkitsemisestä
ja
muuntogeenisistä
organismeista
valmistettujen
elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY
muuttamisesta;84



Asetus
(EU)
N:o
markkinajärjestelystä;85



Asetus (EU) N:o 1379/2013 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä;86



Muun
muassa
seuraavia
tuotteita
koskeva
alakohtainen
EU:n
elintarvikelainsäädäntö
elintarvikkeiden
pakkausmerkintöjen
ja
elintarviketietojen alalla: alkoholijuomat87, hunaja88, kahviuutteet ja

1308/2013

maataloustuotteiden

yhteisestä

80

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

81

EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

82

EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35.

83

EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

84

EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

85

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

86

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1.

87

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008,
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten
merkintöjen suojaamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).
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sikuriuutteet89, elintarvikkeena käytettävät kaakao- ja suklaatuotteet90, tietyt
sokerit91, hedelmät ja vihannekset ja hedelmä- ja vihannesjalosteet92,
hedelmätäysmehut93, hedelmähillot, hyytelöt ja marmeladit94, oliiviöljy ja oliivin
puristemassaöljy95 sekä tietyt maitotuotteet96;


Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä;97



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta
merkitsemisestä;98



Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä
kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille
saattamisesta.99

88

Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, hunajasta (EYVL L 10,
12.1.2002, s. 47).

89

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999,
kahviuutteista ja sikuriuutteista (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26).

90

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000,
elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista (EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19).

91

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina
käytettävistä sokereista (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 53).

92

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1).

93

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä
hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58).

94

Neuvoston direktiivi 2001/113/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeina käytettävistä
hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (EYVL L 10,
12.1.2002, s. 67).

95

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012, annettu 13 päivänä tammikuuta 2012 , oliiviöljyn
kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 14–21) ja komission asetus
(ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn
ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä (EYVL L 248, 5.9.1991, s. 1).

96

Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan
kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 19).

97

EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

98

EUVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

99

EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45.
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