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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS VOOR
DIERVOEDING

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 marktdeelnemers die zijn betrokken bij
activiteiten in verband met diervoeding, zoals aanvragers en houders van een vergunning
voor toevoegingsmiddelen, aanvragers die verzoeken om bijwerking van de lijst van
diervoeders met een bijzonder voedingsdoel ("Parnuts") en exploitanten van
diervoederbedrijven die voornemens zijn naar de EU uit te voeren, 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,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van diervoeding niet
langer voor het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft met name de onderstaande gevolgen op
de verschillende gebieden van de EU-wetgeving inzake diervoeding:


aanvragers (natuurlijke dan wel rechtspersonen) van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen moeten zijn gevestigd in de EU of de Europese
Economische Ruimte (EER) of een vertegenwoordiger aanwijzen die in de EU is
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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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.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.











gevestigd, en de Europese Commissie op de hoogte brengen van diens
contactgegevens, dit in overeenstemming met artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding;
houders van vergunningen voor toevoegingsmiddelen die zijn gekoppeld aan
een vergunninghouder4 moeten een vertegenwoordiger aanwijzen die in de EU
of de EER is gevestigd. De Europese Commissie moet van de contactgegevens
van de vertegenwoordiger op de hoogte worden gebracht;
aanvragers van vergunningen voor toevoegingsmiddelen waarvoor de
vergunning nog niet bij een uitvoeringsverordening is toegekend omdat de
evaluatie of vergunningverlening nog gaande is, moeten een vertegenwoordiger
aanwijzen die in de EU of de EER is gevestigd. De Europese Commissie moet
van de contactgegevens van de vertegenwoordiger op de hoogte worden gebracht;
aanvragers van generieke toelatingen5 voor toevoegingsmiddelen waarvoor de
vergunning nog niet bij een uitvoeringsverordening is toegekend omdat de
evaluatie of vergunningverlening nog gaande is, moeten een vertegenwoordiger
aanwijzen die in de EU of de EER is gevestigd. De Europese Commissie moet
van de contactgegevens van de vertegenwoordiger op de hoogte worden gebracht;
aanvragers (natuurlijke dan wel rechtspersonen) die verzoeken om
bijwerking van de lijst van Parnuts waarvoor de vergunning nog niet is
toegekend omdat de evaluatie of vergunningverlening nog gaande is, moeten een
vertegenwoordiger aanwijzen die in de EU of de EER is gevestigd. De Europese
Commissie moet van de contactgegevens van de vertegenwoordiger op de hoogte
worden gebracht. Naast natuurlijke of rechtspersonen die verzoeken indienen,
kunnen ook lidstaten om bijwerking van de lijst van Parnuts verzoeken;
exploitanten van diervoederbedrijven die voornemens zijn uit te voeren naar
de EU, moeten een vertegenwoordiger in de EU of EER aanwijzen voor de
inrichtingen die bij deze activiteit zijn betrokken. In overeenstemming met de
EU-wetgeving inzake officiële controles en diervoederhygiëne zijn de lidstaten
verantwoordelijk voor de toelating van die invoer uit derde landen. De
vertegenwoordigers hebben bepaalde verplichtingen die door exploitanten van
diervoederbedrijven in aanmerking moeten worden genomen wanneer zij naar de
EU uitvoeren.

Aanvragers, vergunninghouders en exploitanten van diervoederbedrijven moeten ruim op
tijd handelen om te voorkomen dat de continue levering van diervoeders in de Europese
Unie in gevaar komt. De benodigde informatie moet tijdig worden overgelegd gezien de
procedurele termijnen waarin in het regelgevingskader is voorzien.
Op
de
website
van
de
Commissie
over
diervoeder
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) vindt u algemene informatie over
diervoeder en een reeks vragen en antwoorden over diervoeding. Die webpagina's zullen
zo nodig worden geactualiseerd.
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Toevoegingsmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen,
zoötechnische toevoegingsmiddelen, coccidiostatica of histomonostatica bestaan of daarmee zijn
geproduceerd.
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Technologische toevoegingsmiddelen, sensoriële toevoegingsmiddelen en nutritionele
toevoegingsmiddelen.
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