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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE
LEVENSMIDDELENWETGEVING VAN DE EU

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie exploitanten van levensmiddelenbedrijven
wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het
Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord, geldt
vanaf de terugtrekkingsdatum de levensmiddelenwetgeving4 van de EU niet langer voor
1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

Zie artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot
vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
Deze kennisgeving heeft ook betrekking op de EU-voorschriften inzake biologische producten. Deze
kennisgeving heeft geen betrekking op de kwaliteitsregelingen van de EU (de beschermde
oorsprongsbenaming (BOB) en de beschermde geografische aanduiding (BGA)). Deze kennisgeving
heeft evenmin betrekking op het binnenbrengen in de Unie van persoonlijke zendingen producten van
dierlijke oorsprong van niet-commerciële aard die deel uitmaken van de bagage van reizigers of die als
kleine zendingen aan particulieren worden verzonden, of die op afstand worden besteld (bijvoorbeeld
per post of telefoon, of via internet) en aan de consument worden afgeleverd (zie Verordening (EG)
nr. 206/2009 van de Commissie van 5 maart 2009 betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap

het Verenigd Koninkrijk. De hieronder weergegeven juridische gevolgen vloeien voort
uit de levensmiddelenwetgeving van de EU met betrekking tot levensmiddelen die vanaf
de terugtrekkingsdatum vanuit een derde land in de EU-27 in de handel worden gebracht
(m.a.w. worden ingevoerd)5.
Deze kennisgeving is ook relevant voor levensmiddelen afkomstig van de
Kanaaleilanden en het eiland Man6.
1.

VOEDSELETIKETTERING

EN

VOEDSELINFORMATIE,

GEZONDHEIDS-

EN

IDENTIFICATIEMERKEN

De levensmiddelenwetgeving van de EU voorziet in harmonisering van de
etikettering van levensmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht. De van
toepassing zijnde regels zijn met name neergelegd in de volgende EU-wetgeving:


Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan
consumenten7;



Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor
levensmiddelen8;



Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen,
voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende
producten voor gewichtsbeheersing9;



Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders10, alsmede Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees

van persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 136/2004, PB L 77, 24.3.2009, blz. 1).
5

Wat betreft goederen, waaronder levensmiddelen, die al voor de terugtrekkingsdatum in de EU in de
handel zijn gebracht, probeert de EU samen met het Verenigd Koninkrijk een oplossing in het
terugtrekkingsakkoord op te nemen. De wezenlijke beginselen van het standpunt van de EU over
goederen, waaronder levensmiddelen, die naar het Unierecht vóór de terugtrekkingsdatum in de handel
zijn gebracht, zijn te vinden op https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goodsplaced-market-under-union-law-withdrawal-date_en Vermeld zij dat de wezenlijke beginselen van het
standpunt van de EU over goederen uitgaan van een vaste definitie van "in de handel brengen" ("voor
het eerst op de markt aanbieden").

6

Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad van 12 maart 1973 betreffende de communautaire regeling
voor de Kanaaleilanden en het eiland Man inzake het handelsverkeer in landbouwproducten (PB L 68
van 15.3.1973, blz. 1).

7

PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

8

PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

9

PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35.

10

PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

2

Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en
etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van
met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en
diervoeders en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/18/EG11;


Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor
landbouwproducten12;



EU-wetgeving inzake de definitie, de aanduiding, de presentatie en de
etikettering van gedistilleerde dranken13, en inzake honing14;



Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de
biologische productie en de etikettering van biologische producten15.

De EU-voorschriften voor de etikettering van levensmiddelen zijn van toepassing op
alle levensmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, onafhankelijk van
de plaats waar die levensmiddelen zijn geproduceerd.
In bepaalde gevallen kan het uit hoofde van de levensmiddelenwetgeving van de EU
noodzakelijk zijn enkele wijzigingen aan te brengen in de etikettering van
levensmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, vanwege het feit dat het
Verenigd Koninkrijk met ingang van de terugtrekkingsdatum een derde land is.
Bijvoorbeeld:


Verplichte aanduiding van de oorsprong van een levensmiddel, indien in de
presentatie wordt verwezen naar EU of niet-EU16;



Verplichte vermelding op het etiket van de naam of handelsnaam en het adres
van de in de EU-27 gevestigde invoerder van levensmiddelen uit het Verenigd
Koninkrijk17;



Verplichte gezondheids- en identificatiemerken overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 853/2004. Met ingang van de terugtrekkingsdatum wordt

11

PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.

12

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

13

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008
betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van
geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

14

Richtlĳn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (PB L 10 van 12.1.2002,
blz. 47).

15

PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

16

Zie bijvoorbeeld de etikettering "EU Landbouw" en "niet-EU Landbouw" overeenkomstig artikel 24
van Verordening (EG) nr. 834/2007, of de etikettering van honing als "gemengde EU-honing" of
"gemengde niet-EU-honing" (artikel 2, lid 4, onder a), van Richtlijn 2001/110/EG).

17

Artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, onder h), van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan
consumenten (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

3

de afkorting "EG"18 19, die is voorbehouden aan binnen de EU gevestigde
inrichtingen, niet langer opgenomen in het gezondheidsmerk20 of
identificatiemerk21, maar wordt daarin uitsluitend de naam vermeld (volledig of
met de uit twee letters bestaande ISO-code) van het land waar de inrichting is
gevestigd.
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven wordt geadviseerd na te gaan in hoeverre
het nodig zal zijn om wijzigingen aan te brengen in de etikettering van
levensmiddelen die na de terugtrekkingsdatum in de EU-27 in de handel worden
gebracht.
2.

VOEDSELINGREDIËNTEN,

SAMENSTELLING
VERONTREINIGINGEN
EN
RESIDULIMIETEN;
LEVENSMIDDELEN IN CONTACT KOMT

VAN
LEVENSMIDDELEN,
MATERIAAL
DAT
MET

Overeenkomstig de levensmiddelenwetgeving van de EU mogen bepaalde
levensmiddelen niet in de handel worden gebracht tenzij zij door de Commissie zijn
goedgekeurd (dit geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelenadditieven22, aroma's23,
rookaroma's24 en vitaminen en mineralen25 die in levensmiddelen – met inbegrip
van voedingssupplementen26 – en nieuwe voedingsmiddelen27 worden gebruikt) of
een individuele aanvrager van de Commissie een vergunning of toelating heeft
verkregen (voor bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde levensmiddelen28).
18

Sectie I, hoofdstuk III, punt 3, onder c), van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004.

19

Sectie I, deel B, punt 8, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

20

Sectie I, hoofdstuk III, van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004.

21

Sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

22

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

23

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in
levensmiddelen (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34).

24

Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003
inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma’s (PB L 309 van 26.11.2003,
blz. 1).

25

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006
betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen
(PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26).

26

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van
12.7.2002, blz. 51).

27

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1).

28

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1).
4

Voor bepaalde levensmiddelen gelden specifieke vereisten wat betreft hun
samenstelling29 en in de levensmiddelenwetgeving van de EU zijn maximale
waarden voor verontreinigingen30 31 en maximumresidugehalten voor actieve
bestanddelen32 vastgesteld.
Materialen die met levensmiddelen in contact komen en in de EU in de handel
worden gebracht, zijn onderworpen aan EU-voorschriften33, en voor bepaalde
materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden aanvullende specifieke
maatregelen.
De EU-wetgeving inzake voedselingrediënten en de samenstelling van
levensmiddelen, alsmede de EU-wetgeving inzake de grenswaarden voor
verontreinigingen en residuen in levensmiddelen, geldt voor alle levensmiddelen die
in de EU in de handel worden gebracht, onafhankelijk van de plaats waar die
levensmiddelen zijn geproduceerd. Hetzelfde geldt voor materiaal dat met
levensmiddelen in contact komt34.

29

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor
zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse
voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).

30

Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire
procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1).

31

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de
exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 164 van 26.6.2009,
blz. 45).

32

Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1), Verordening
(EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van
communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 152 van 16.6.2009, blz. 11).

33

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 338 van
13.11.2004, blz. 4).

34

In aanvulling daarop stelt de EU-wetgeving voor bepaalde uit derde landen afkomstige
landbouwproducten maximale toegestane waarden voor radioactief cesium, die bij invoer in de EU
gecontroleerd worden; zie Verordening (EG) nr. 733/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende
de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het
ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PB L 201 van 30.7.2008, p. 1), Verordening (EG)
nr. 1609/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van een lijst van producten die zijn
uitgesloten van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de
invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de
kerncentrale van Tsjernobyl (PB L 185 van 25.7.2000, blz. 27) en Verordening (EG) nr. 1635/2006
van de Commissie van 6 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van
oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PB L 306 van
7.11.2006, blz. 3).
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3.

VEREISTE

DAT EXPLOITANTEN VAN LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN EN HOUDERS
VAN VERGUNNINGEN, OF HUN VERTEGENWOORDIGERS, GEVESTIGD ZIJN IN DE EU;
INDIENING VAN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING VIA EEN EU-LIDSTAAT

Volgens de levensmiddelenwetgeving van de EU moeten de exploitanten van
levensmiddelenbedrijven, houders van vergunningen of toelatingen, of hun
vertegenwoordigers in de EU gevestigd zijn. Zo moet volgens artikel 4, lid 6, van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen
en diervoeders de aanvrager van een EU-vergunning of zijn vertegenwoordiger in
de EU gevestigd zijn. Met ingang van de terugtrekkingsdatum voldoet de in het
Verenigd Koninkrijk gevestigde aanvrager of vertegenwoordiger niet meer aan deze
vereiste.
Volgens de levensmiddelenwetgeving van de EU is voor het verkrijgen van een EUvergunning of -toelating in sommige gevallen de indiening van een dossier via de
bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat vereist. Bijvoorbeeld:


Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1935/2004
inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen moet de aanvraag
voor toelating van stoffen via een bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat
worden ingediend.



Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders moet de aanvraag van de
vergunning via een bevoegde nationale instantie van een lidstaat naar de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden verzonden.

Met ingang van de terugtrekkingsdatum is het niet meer mogelijk om aanvragen in
te dienen via de bevoegde nationale instantie van het Verenigd Koninkrijk.
4.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE PRODUCTIE VAN LEVENSMIDDELEN / VOORSCHRIFTEN
VOOR
LEVENSMIDDELENHYGIËNE,
VOEDSELDOORSTRALING,
BIOLOGISCHE
PRODUCTIE

De levensmiddelenwetgeving van de EU bevat voorschriften voor de productie van
levensmiddelen in de EU, en in derde landen indien die levensmiddelen in de EU in
de handel worden gebracht. De levensmiddelenwetgeving van de EU voorziet ook
in specifieke maatregelen voor de controle van levensmiddelen wanneer zij in de
EU worden binnengebracht.
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4.1.

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong35

Vanaf de terugtrekkingsdatum is de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk in de
EU-27 van levensmiddelen van dierlijke oorsprong verboden, tenzij aan specifieke
vereisten is voldaan, waaronder de volgende:


Het Verenigd Koninkrijk is door de Commissie "vermeld" voor doeleinden van
volksgezondheid36 en diergezondheid37. Artikel 6, lid 1, onder a), van
Verordening (EG) nr. 853/200438, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 854/2004
en artikel 8 van Richtlijn 2002/99/EG zijn van toepassing op het "vermelden" van
een derde land.



De inrichting in het Verenigd Koninkrijk van waaruit de levensmiddelen worden
verzonden en waar zij worden verkregen of bereid, wordt door de Commissie
"vermeld" voor doeleinden van volksgezondheid. Artikel 6, lid 1, onder b), i), van
Verordening (EG) nr. 853/2004 en artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004
zijn van toepassing op het "vermelden" van inrichtingen.



De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk "vermeld" als land met een plan
voor toezicht inzake residuen dat is goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn
96/23/EG39 voor de daarin vermelde dieren en producten van dierlijke oorsprong.
Hoofdstuk VI van Richtlijn 96/23/EG is van toepassing op het "vermelden" van
een derde land.



De ingevoerde levensmiddelen voldoen aan alle specifieke hygiënevoorschriften
voor levensmiddelen vermeld in de artikelen 4 tot en met 6 van Verordening (EG)
nr. 852/200440 en de artikelen 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening (EG)

35

Specifieke voorschriften voor "samengestelde producten" (ofwel voor menselijke consumptie
bestemde voedingsmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van
plantaardige oorsprong bevatten) zijn vastgesteld in Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van
17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en
97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (PB L 116 van 4.5.2007,
blz. 9) en Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van
voorschriften voor de certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde
samengestelde producten en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG en Verordening (EG)
nr. 1162/2009 (PB L 12 van 14.1.2012, blz. 1).

36

Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles
van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van
30.4.2004, blz. 206).

37

Artikel 8 van Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van
voorschriften in verband met de gezondheid van dieren voor de productie, de afzet en de invoer van
voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 18 van 23.1.2003,
blz. 11).

38

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB
L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

39

Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van
bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan (PB L 125 van
23.5.1996, blz. 10).

40

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).
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nr. 853/200441. De mogelijkheid dat met nationale maatregelen wordt voldaan aan
levensmiddelenhygiënenormen van de EU ("flexibiliteitsbepalingen")
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004, artikel 10,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 853/2004 en artikel 17, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 854/2004 geldt niet meer voor het Verenigd Koninkrijk.
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die producten van dierlijke oorsprong
invoeren, moeten ervoor zorgen dat die invoer uitsluitend geschiedt indien aan de
hierboven vermelde vereisten worden voldaan42.
Met ingang van de terugtrekkingsdatum worden deze vereisten bij invoer in de
EU-27 gecontroleerd aan de hand van verplichte grensinspecties bij de eerste plaats
van binnenkomst op het grondgebied van de Unie:


Deze levensmiddelen kunnen de EU-27 uitsluitend binnenkomen via erkende
"grensinspectieposten"43;



Elke zending ondergaat documenten- en overeenstemmingscontroles en met een
passende frequentie ook materiële controles44;



Iedere zending gaat vergezeld van een certificaat overeenkomstig de
levensmiddelenwetgeving van de EU45 46.

4.2.

Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

In tegenstelling tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong is de invoer van
producten van niet-dierlijke oorsprong niet onderworpen aan de vereisten omtrent
vermelding op de lijst van derde landen en inrichtingen.47

41

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB
L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

42

Artikel 6, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

43

Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van
erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire
deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden
in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).

44

Dit is afhankelijk van het betreffende levensmiddel; zie Beschikking 94/360/EG van de Commissie
van 20 mei 1994 betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten
die uit derde landen worden ingevoerd (PB L 158 van 25.6.1994, blz. 41).

45

Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 854/2004.

46

Artikel 9 van Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van
veterinairrechtelijke voorschriften in voor de productie, verwerking, de distributie en het
binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 18
van 23.1.2003, blz. 11).

47

Met uitzondering van kiemgroenten, die onderworpen zijn aan een specifiek regime (zie Verordening
(EU) nr. 210/2013 van 11 maart 2013 betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten
produceren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad,
PB L 68 van 12.3.2013, blz. 24).

8

De EU-lidstaten verrichten reguliere officiële controles van ingevoerde
levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Die controles worden georganiseerd
op basis van het meerjarige nationale controleplan en in het licht van de potentiële
risico's. De controles bestrijken alle aspecten van de wetgeving inzake
levensmiddelen. Bij bekende of opkomende risico's zijn mogelijk EU-voorschriften
van toepassing die voorzien in meer uitgebreide officiële controles op aangewezen
plaatsen van binnenkomst in de Unie48.
Ter waarborging van de fytosanitaire bescherming van de lidstaten van de EU-27
zijn daarnaast de volgende fytosanitaire EU-voorschriften van toepassing:


De invoer van knollen van soorten van Solanum L. (consumptieaardappelen) en
hybriden daarvan is verboden49. Voor uitzonderingen geldt deel A, punt 12, van
bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad.



Voor de invoer van bepaalde vruchten en groenten gelden specifieke vereisten50;



Voor de invoer van de in bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG vermelde
levensmiddelen (waarvan enkele zijn onderworpen aan de in het vorige punt
genoemde invoervoorschriften) is een fytosanitair certificaat vereist. Deze
levensmiddelen zijn onderworpen aan een volledige controle aan de hand van
documenten op de plaats van binnenkomst. Daarnaast zijn zij onderworpen aan
overeenstemmings- en materiële controles, maar met een gespecificeerde
minimumfrequentie afhankelijk van het risico dat zij met zich meebrengen51.

4.3.

Doorstraalde levensmiddelen
Levensmiddelen die zijn behandeld met ioniserende straling worden door
EU-wetgeving gereguleerd52. Vanaf de terugtrekkingsdatum is de invoer van
doorstraalde levensmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk in de EU-27 verboden,
tenzij de Commissie de doorstralingsinstallatie in het Verenigd Koninkrijk heeft
"vermeld". Op het "vermelden" van een derde land is artikel 9, lid 2, van Richtlijn
1999/2/EG van toepassing.

48

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële
controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot
wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

49

Deel A, punt 12, van bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1).

50

Deel A van bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG.

51

Artikel 13 bis van Richtlijn 2000/29/EG.

52

Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en
voedselingrediënten met ioniserende straling (PB L 66 van 13.3.1999, blz. 16).
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4.4.

Materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof, bestemd om met
levensmiddelen in contact te komen
Overeenkomstig de EU-wetgeving dienen toelatingshouders de Commissie in
kennis te stellen van de productie- of recyclage-installatie in derde landen waar
het toegelaten recyclageproces voor materialen en voorwerpen van kunststof
wordt toegepast53.

5.

CERTIFICATEN VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIE
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/200754 zijn het EU-logo voor
biologische producten of termen die verwijzen naar de biologische
productiemethode (bv. biologisch, bio-, eco- etc.) voorbehouden aan producten die
voldoen aan de voorschriften van die Verordening. Overeenkomstig artikel 29,
artikel 27, lid 4, en artikel 2, onder n), van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn de
controlerende autoriteiten en de controleorganen van de EU-lidstaten
verantwoordelijk voor het afgeven van de bewijsstukken (certificaten) die
marktdeelnemers nodig hebben om dergelijke producten in de EU in de handel te
brengen.
Voor producten die op of na de terugtrekkingsdatum in de EU-27 in de handel
worden gebracht, zijn certificaten die door controlerende autoriteiten en
controleorganen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven, niet meer geldig.
Biologische producten die vanuit het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, zijn
onderworpen aan de voorschriften van titel VI van Verordening (EG) nr. 834/2007.
Dit vereist in het bijzonder dat het Verenigd Koninkrijk is "vermeld"
overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 of dat een
certificaat is afgegeven door een orgaan zoals bedoeld in artikel 33, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 834/2007.

De websites van de Commissie voor de invoer van levensmiddelen
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en) en biologische
landbouw
(https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en)
bieden
algemene
informatie over de levensmiddelenwetgeving van de EU met betrekking tot ingevoerde
levensmiddelen en biologische landbouw. Die webpagina's zullen zo nodig worden
geactualiseerd.

53

Artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Commissie van 27 maart 2008
betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in
aanraking te komen (PB L 86 van 28.3.2008, blz. 9).

54

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB
L 189 van 20.7.2007, blz. 1).
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