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

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. På grund af den betydelige
usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel udtrædelsesaftale, bør
virksomhedsledere, der beskæftiger sig med aktiviteter vedrørende dyreernæring, som for
eksempel ansøgere om og indehavere af godkendelser af fodertilsætningsstoffer,
ansøgere om foder med særlige ernæringsformål ("PARNUTS") og ledere af
foderstofvirksomhedsleder, der har til hensigt at eksportere til Unionen, være
opmærksomme på de juridiske konsekvenser, som der skal tages hensyn til, når Det
Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne på området for dyreernæring ikke længere finde anvendelse på Det Forenede
Kongerige med virkning fra udtrædelsesdatoen. Dette har de nedenfor beskrevne
konsekvenser på de forskellige områder af EU-retten vedrørende dyrefoder:


Ansøgere (fysiske eller juridiske personer) om godkendelse af
fodertilsætningsstoffer skal være etableret inden for Unionen eller Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller udpege en repræsentant,
der er etableret i Unionen, og meddele Europa-Kommissionen
kontaktoplysningerne for denne repræsentant, jf. artikel 4, stk. 3, i EuropaParlamentets
og
Rådets
forordning
(EF)
nr.
1831/2003
om
fodertilsætningsstoffer.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50,
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.











Indehavere af godkendelser af fodertilsætningsstoffer, der er knyttet til en
godkendelsesindehaver4 skal udpege en repræsentant, der er etableret inden for
Unionen eller EØS. De relevante kontaktoplysninger for repræsentanten skal
meddeles Europa-Kommissionen.
Ansøgere om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, for hvilke der endnu ikke
er
udstedt
godkendelse
til
en
godkendelsesindehaver
ved
en
gennemførelsesretsakt, fordi de er under evaluering eller godkendelse, skal
udpege en repræsentant, der er etableret inden for Unionen eller EØS. De
relevante kontaktoplysninger for repræsentanten skal meddeles EuropaKommissionen.
Ansøgere om generiske godkendelser5 af fodertilsætningsstoffer, for hvilke der
endnu ikke er udstedt godkendelse til en godkendelsesindehaver ved en
gennemførelsesforordning, fordi de er under evaluering eller godkendelse, skal
udpege en repræsentant, der er etableret inden for Unionen eller EØS. De
relevante kontaktoplysninger for repræsentanten skal meddeles EuropaKommissionen.
Ansøgere (fysiske eller juridiske personer), der anmoder om opdatering af
listen over PARNUTS, for hvilke der endnu ikke er udstedt godkendelse, fordi
de er under evaluering eller godkendelse, skal udpege en repræsentant, der er
etableret inden for Unionen eller EØS, og meddele Europa-Kommissionen
kontaktoplysningerne for denne repræsentant. Ud over ansøgninger, der indgives
af fysiske eller juridiske personer, kan medlemsstaterne ansøge om opdatering af
listen over PARNUTS.
Ledere af foderstofvirksomheder, der har til hensigt at eksportere til
Unionen, skal udpege en repræsentant, der er etableret inden for Unionen eller
EØS for de virksomheder, der beskæftiger sig med den pågældende aktivitet. I
henhold til EU-lovgivningen om offentlig kontrol og om foderhygiejne er
medlemsstaterne ansvarlige for tilladelse til sådan import fra tredjelande.
Repræsentanterne har visse forpligtelser, som lederne af foderstofvirksomheder
bør tage hensyn til ved eksport til Unionen.

Ansøgere, indehavere af godkendelser og ledere af foderstofvirksomheder vil skulle
træffe deres forholdsregler i tilstrækkelig god tid for at undgå, at den fortsatte levering af
foder i Den Europæiske Union påvirkes. De nødvendige oplysninger vil skulle indgives i
god tid i betragtning af de proceduremæssige tidsfrister, der er fastsat i den
reguleringsmæssige ramme.
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.
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Tilsætningsstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er, zootekniske
tilsætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika.
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Teknologiske tilsætningsstoffer, sensoriske tilsætningsstoffer og tilsætningsstoffer med
ernæringsmæssige egenskaber.
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