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ÚVOD
Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav po skončení přechodného období (část A níže). Toto oznámení se rovněž
zabývá případy, kdy jsou potraviny uvedeny na trh před koncem přechodného období,
jakož i některými relevantními ustanoveními o rozluce obsaženými v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidly, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se provozovatelům
potravinářských podniků zejména doporučuje, aby:
− zajistili své usazení v EU, pokud to vyžaduje právo EU, a tuto skutečnost zohlednili
při odpovídajícím označování a
− přizpůsobili distribuční kanály tak, aby zohledňovaly požadavky na dovoz.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132
odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím
vylučuje.

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

3

—

fiskálních překážek obchodu, konkrétně cel, kvót a pravidel původu,

—

fytosanitárních právních předpisů EU,

—
režimů jakosti EU, například chráněných označení původu, chráněných
zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit;
—

pravidel EU pro ekologickou produkci.

Tyto aspekty jsou předmětem samostatných oznámení.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebude vztahovat
potravinové právo EU6. To má konkrétně tyto důsledky:
1.

OZNAČOVÁNÍ

POTRAVIN, INFORMACE O POTRAVINÁCH, OZNAČENÍ ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ

Potravinové právo EU harmonizuje označování potravin, které se uvádějí na trh EU.
Příslušná pravidla jsou obsažena zejména v právních předpisech EU uvedených v
příloze 1.
Pravidla EU pro označování potravin platí pro všechny potraviny uváděné na trh EU
bez ohledu na místo jejich výroby.
I po skončení přechodného období budou muset potraviny tato pravidla nadále
splňovat.
V důsledku toho mohou být v některých případech na základě potravinového práva
EU vyžadovány změny označování potravin oproti platným postupům označování
potravin pocházejících ze Spojeného království před skončením přechodného
období. Příklady těchto požadavků zahrnují:


v relevantních případech povinné označení původu potraviny7,



povinné uvádění jména nebo obchodního názvu a adresy dovozce potravin ze
Spojeného království v EU8,



povinné označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikační označení podle
článku 5 nařízení (ES) č. 853/20049. Po skončení přechodného období se u

6

Pokud jde o použitelnost potravinového práva EU na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení.

7

Viz např. označení „zemědělská produkce EU“ a „zemědělská produkce mimo EU“ podle článku 24
nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nebo označení medu jako „směs medů ze zemí EU“ nebo „směs
medů ze zemí mimo EU“ (čl. 2 odst. 4 písm. a) směrnice Rady 2001/110/ES).

8

Ustanovení čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304,
22.11.2011, s. 18).

4

označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikačního označení 10 již nebude
používat zkratka „ES“ (v angl. „EC“), ale tato označení budou obsahovat název
země (v plném znění nebo pomocí dvoumístného kódu ISO), kde je zařízení
umístěno, a číslo schválení tohoto zařízení11,


2.

další povinné údaje, například údaje týkající se způsobu chovu nebo obchodních
norem: to se týká balení dovážených vajec12, násadových vajec13, balení
obsahujících jednodenní kuřata14 a vína15.

SLOŽKY POTRAVIN, SLOŽENÍ POTRAVIN, KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH
A LIMITY REZIDUÍ; MATERIÁLY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI
Podle potravinového práva EU smějí být určité potraviny uvedeny na trh pouze pod
podmínkou, že bylo jejich uvádění na trh povoleno Komisí (např. v případě
potravinářských přídatných látek16, potravinářských aromat17, kouřových aromat18,
vitaminů a minerálních látek používaných v potravinách19, tedy i v doplňcích
stravy20 a všech druzích nových potravin21, potravin, na nichž jsou uvedena

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

10

Oddíl I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

11

Je možné, aby výrobky živočišného původu byly označeny (označením zdravotní nezávadnosti nebo
identifikačním označením) v souladu s právem EU a zároveň podle požadavků třetí země. Nicméně
podle právních předpisů EU není přípustné, aby byl produkt označen dvěma označeními, která
odkazují na zařízení se sídlem v EU a ve třetí zemi.

12

Článek 30 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163,
24.6.2008, s. 6).

13

Ustanovení čl. 3 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová
vejce a kuřata chovné drůbeže (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5).

14

Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 617/2008.

15

Ustanovení čl. 119 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 1308/2013.

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a
některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich
povrchu (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).

18

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových
aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Úř. věst.
L 309, 26.11.2003, s. 1).

19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání
vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).
5

výživová nebo zdravotní tvrzení22, některých materiálů určených pro styk s
potravinami23 a geneticky modifikovaných potravin24).
Na složení určitých potravin se vztahují specifické požadavky25. Potravinové právo
EU rovněž stanoví limity pro kontaminující látky26 27 a maximální limity reziduí
účinných látek používaných v pesticidech28.
Materiály určené pro styk s potravinami uváděné na trh EU podléhají pravidlům
EU29.
Právní předpisy EU týkající se složek a složení potravin a předpisy EU stanovící
limity pro kontaminující látky a rezidua v potravinách se vztahují na všechny
potraviny uváděné na trh EU bez ohledu na místo jejich výroby. Totéž platí pro
materiály určené pro styk s potravinami.
3.

POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ A DRŽITELE
POVOLENÍ, NEBO JEJICH ZÁSTUPCE, ABY BYLI USAZENI V EU; PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ EU PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSKÉHO STÁTU EU
Podle potravinového práva EU se v některých případech určité povinnosti uložené
potravinovým právem týkají místa usazení určitých osob, například:

21

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových
potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (Úř. věst. L 327,
11.12.2015, s. 1).

22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových
a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9).

23

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených
pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1), nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12.

února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
(Úř. věst. L 41, 14.2.2018, s. 6).
24

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

25

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách
určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy
pro regulaci hmotnosti (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

26

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro
kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

27

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji
přírodních minerálních vod (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45).

28

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních
limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich
povrchu (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze
dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí
farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

29

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

6



podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech musí být žadatel o povolení EU nebo jeho zástupce
usazen v EU,



ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami vyžaduje, aby na označení
materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinami, byla u výrobce,
zpracovatele nebo prodejce odpovědného za jejich uvádění na trh uvedena
adresa nebo sídlo v EU30.

Po skončení přechodného období již nebude usazení ve Spojeném království těmto
požadavkům odpovídat.
Podle potravinového práva EU je v některých případech třeba k získání povolení EU
předložit prostřednictvím příslušného orgánu členského státu EU dokumentaci k
žádosti o povolení, například:


ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami obsahuje požadavek, aby se žádosti
o povolení nové látky podávaly prostřednictvím příslušného orgánu členského
státu EU,



článek 5 nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a
krmivech obsahuje požadavek, aby se žádosti o povolení posílaly
prostřednictvím příslušného orgánu členského státu Evropskému úřadu pro
bezpečnost potravin,



článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20.
prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
vyžaduje, aby žádost o schválení byla zaslána příslušnému vnitrostátnímu
orgánu členského státu.

Po skončení přechodného období již nebude možné podávat tyto žádosti o povolení
prostřednictvím příslušného orgánu Spojeného království.
4.

PRODUKCE POTRAVIN / PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE HYGIENY POTRAVIN,
OŠETŘENÍ POTRAVIN ZÁŘENÍM, OBCHODNÍ NORMY, OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU
(PRODUKTY RYBOLOVU)

PRAVIDLA

Potravinové právo EU stanoví pravidla pro výrobu potravin v EU a ve třetích
zemích, pokud je daná potravina uvedena na trh EU. Těmito předpisy se rovněž
stanoví zvláštní kontroly potravin při vstupu do EU.

30

Tytéž či podobné požadavky jsou stanoveny v odvětvových právních předpisech týkajících se
materiálů určených pro styk s potravinami. Podmínky pro keramické předměty určené pro styk
s potravinami jsou upraveny v čl. 2a odst. 1 směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o
sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s
potravinami (Úř. věst. L 277, 20.10.1984, s. 12).
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4.1.

Potraviny živočišného původu31
Vstup potravin živočišného původu ze Spojeného království do EU

4.1.1.

Po skončení přechodného období je zakázán vstup potravin
živočišného původu ze Spojeného království do EU s výjimkou
případů, kdy jsou splněny určité požadavky, například:


Komise zařadila Spojené království na seznam třetích zemí
vypracovaný pro účely ochrany veřejného zdraví32 a zdraví
zvířat33. Pro zařazení na seznam třetích zemí se použije čl. 6 odst.
1 písm. a) nařízení (ES) č. 853/200434, článek 127 nařízení (EU)
2017/62535, článek 4 nařízení (EU) 2019/62536 a článek 8 směrnice
Rady 2002/99/ES,



zařízení ve Spojeném království, ze kterého byl produkt odeslán a
jímž byl obdržen nebo připraven, bylo zařazeno na seznam
zařízení, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen,
vypracovaný pro účely veřejného zdraví. Zařazování zařízení na
tento seznam se řídí ustanoveními čl. 6 odst. 1 písm. b) bodů i) a
ii) nařízení (ES) č. 853/2004 a článkem 5 nařízení (EU) 2019/625,



Komise zařadila Spojené království na seznam třetích zemí, které
zavedly plán kontroly reziduí schválený v souladu se směrnicí
96/23/ES37 pro zvířata a živočišné produkty uvedené v této

31

U tzv. směsných produktů (tj. potravin určených pro lidskou spotřebu, které obsahují jak zpracované
produkty živočišného původu, tak produkty rostlinného původu) jsou zvláštní pravidla stanovena
rozhodnutím Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se
vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř.
věst. L 116, 4.5.2007, s. 9) a nařízením Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se
stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto
produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L
12, 14.1.2012, s. 1).

32

Článek 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup
zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

33

Článek 8 směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy
pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
(Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11).

34

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

35

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a
přípravků na ochranu rostlin (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

36

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek
určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

37

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich
reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).
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směrnici. Pro zařazení na seznam třetích zemí se použije kapitola
VI směrnice 96/23/ES,


dovážené potraviny splňují všechny požadavky na hygienu
potravin, jež stanoví články 4 až 6 nařízení (ES) č. 852/2004 38 a
články 3, 4, 5, 7 a 8 nařízení (ES) č. 853/2004 39. Možnost zavést
vnitrostátní opatření v zájmu dosažení norem EU v oblasti hygieny
potravin (tzv. „ustanovení o flexibilitě“) v souladu s čl. 13 odst. 3
nařízení (ES) č. 852/2004 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 853/2004
se na Spojené království již nevztahuje.
Provozovatelé potravinářských podniků dovážející produkty
živočišného původu zajistí, aby se dovoz po skončení přechodného
období uskutečnil pouze tehdy, jsou-li splněny výše uvedené
podmínky40.
Po skončení přechodného období budou při vstupu do EU
kontrolovány následující požadavky, a to formou povinných
hraničních kontrol v místě prvního vstupu na území Unie:



tyto potraviny mohou do EU vstupovat pouze přes stanoviště
hraniční kontroly určená pro příslušné schválené kategorie41,



u každé zásilky musí být provedena kontrola dokladů a totožnosti,
a v náležitých intervalech i fyzická kontrola42,



ke každé zásilce musí být přiloženo osvědčení v souladu s
potravinovými právními předpisy EU43 44,



provozovatel odpovědný za zásilku podléhající úředním kontrolám
na stanovištích hraniční kontroly musí oznámit příchod zásilky s
předstihem nejméně jeden pracovní den před očekávaným
příchodem, ledaže si logistická omezení vyžádají kratší lhůtu pro
oznámení (v tomto případě se použije lhůta pro oznámení s

38

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
(Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

39

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

40

Ustanovení čl. 6 odst. 1 až 4 nařízení (ES) č. 853/2004.

41

Ustanovení čl. 47 odst. 1 a čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

42

Ustanovení čl. 49 odst. 1 a článku 54 nařízení (EU) 2017/625 a článek 4 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2019/2129 (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 122).

43

Článek 126 nařízení (EU) 2017/625.

44

Článek 9 směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy
pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
(Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11).
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předstihem v délce nejméně čtyři hodiny před očekávaným
příchodem zásilky)45.
Na tyto kontroly se vztahují poplatky stanovené v článku 79 nařízení
(EU) 2017/625.
Tranzit produktů živočišného původu z členského státu EU přes třetí
zemi do jiného členského státu EU

4.1.2.

Pokud jde o tranzit produktů živočišného původu z členského státu
EU přes třetí zemi do jiného členského státu EU, uplatní se tato
ustanovení:


dotčené produkty mohu na území EU znovu vstoupit pouze přes
určená stanoviště hraniční kontroly46,



každá zásilka prochází kontrolou dokumentů s cílem ověřit, že
dané produkty pocházejí skutečně z EU, včetně příslušného
oznámení v systému TRACES47,



odpovědný provozovatel musí oznámit příchod zásilky s
předstihem nejméně jeden pracovní den před očekávaným
příchodem, ledaže si logistická omezení vyžádají kratší lhůtu pro
oznámení (v tomto případě se použije lhůta pro oznámení s
předstihem v délce nejméně čtyři hodiny před očekávaným
příchodem zásilky)48.
Na tyto kontroly se vztahují poplatky stanovené v článku 79 nařízení
(EU) 2017/625.
Dotčená ustanovení se použijí bez ohledu na podmínky, které může
Spojené království požadovat při tranzitu přes své území.
Tranzit produktů živočišného původu ze třetí země přes EU-27 do
jiné třetí země

4.1.3.

Pokud jde o tranzit produktů živočišného původu ze třetí země přes
EU-27 do jiné třetí země, uplatní se tato ustanovení:


dotčené produkty mohu na území EU-27 vstoupit pouze přes
určená stanoviště hraniční kontroly49,

45

Článek 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek
určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 8).

46

Ustanovení čl. 37 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (Úř. věst. L 321,
12.12.2019, s. 73).

47

Ustanovení čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 a čl. 37 odst. 3 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2019/2124.

48

Článek 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek
určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 8).

49

Ustanovení čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625.
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tranzit těchto produktů se povolí pouze v případě uspokojivých
výsledků kontroly dokladů a kontroly totožnosti50,



k zásilce produktů je přiložen společný zdravotní vstupní doklad a
zásilka opouští stanoviště hraniční kontroly v dopravních
prostředcích nebo kontejnerech, které byly orgánem na stanovišti
hraniční kontroly zapečetěny51,



zásilka je přepravena pod celním dohledem, aniž by zboží bylo
vyloženo nebo rozděleno, během nejvýše 15 dnů ze stanoviště
hraniční kontroly v místě dovozu do Unie přímo na stanoviště
hraniční kontroly za účelem opuštění území Unie52.
Na tyto kontroly se vztahují poplatky stanovené v článku 79 nařízení
(EU) 2017/625.

4.2. Potraviny jiného než živočišného původu
Na rozdíl od potravin živočišného původu se na dovoz potravin jiného než
živočišného původu nevztahují požadavky na zařazení na seznam třetích zemí a
seznam zařízení53.
Členské státy EU budou provádět pravidelné úřední kontroly dovážených
potravin jiného než živočišného původu. Tyto kontroly jsou organizovány na
základě rizik a v náležitých intervalech. Vztahují se na všechny aspekty
potravinových právních předpisů. V případech známých nebo nových rizik se
může uplatnit dočasná zvýšená úroveň úředních kontrol na určených stanovištích
hraniční kontroly EU, jak je stanoveno v pravidlech EU54.
4.3. Potraviny ošetřované ionizujícím zářením
Ošetřování potravin ionizujícím zářením je regulováno právními předpisy EU55.
Po skončení přechodného období je dovoz potravin ošetřených ionizujícím
zářením ze Spojeného království do EU zakázán s výjimkou případů, kdy Komise
50

Ustanovení čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 a ustanovení čl. 19 písm. b) a c) nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).

51

Ustanovení čl. 19 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.

52

Ustanovení čl. 19 písm. e) bodu i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.

53

S výjimkou klíčků, u nichž se uplatňuje zvláštní režim (viz nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne
11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004 (Úř. věst. L 68, 12.3.2013, s. 24)).

54

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních
kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie,
kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a
kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186
a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

55

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
(Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 16).
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příslušné ozařovny potravin ve Spojeném království zařadí na seznam. Pro
zařazení na seznam třetích zemí se použije čl. 9 odst. 2 směrnice 1999/2/ES.
4.4. Dodržování limitů záření radioaktivního cesia
Právní předpisy EU stanoví pro určité zemědělské produkty pocházející ze třetích
zemí maximální povolené úrovně radioaktivního cesia, které se kontrolují při
dovozu do EU56.
Po skončení přechodného období se na tyto produkty dovážené ze Spojeného
království do EU použijí požadavky na úřední osvědčení pro určité produkty.
4.5. Obchodní normy pro některé dovážené potraviny
Kromě zdravotních a rostlinolékařských osvědčení vyžadují právní předpisy EU u
některých zemědělských komodit dovážených do EU osvědčení (týkající se
obchodních norem). Jedná se o:


10 druhů ovoce a zeleniny57: podle článku 13 nařízení (EU) č. 543/2011
existují v místě dovozu do EU dvě možnosti pro přijetí celního prohlášení:
o příslušný kontrolní orgán dovážejícího členského státu EU provede
kontrolu a vydá osvědčení o shodě (a informuje celní orgán, že pro
dotčené šarže bylo vydáno osvědčení o shodě), nebo
o příslušný kontrolní subjekt informuje celní orgán, že pro dotčené
šarže nevydal osvědčení o shodě, protože tyto šarže nemusí být
kontrolovány s ohledem na posouzení rizik uvedené v čl. 11 odst. 1
nařízení (EU) č. 543/2011.
To neplatí, pokud Komise schválí kontroly shody s obchodními normami,
které provádí Spojené království před dovozem do Unie za podmínek
stanovených v článcích 15 a 16 nařízení (EU) č. 543/2011,



drůbež: podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 543/200858 použití
volitelných údajů jako „volný výběh“ vyžaduje osvědčení vystavené
příslušným orgánem země původu,



vejce: podle článku 30 nařízení (ES) č. 589/200859 musí být vejce dovážená
ze třetích zemí označena údajem o způsobu chovu „normy ne EU“. To

56

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a
krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 257,
6.8.2020, s. 1).

57

Viz ustanovení čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny
a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

58

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157,
17.6.2008, s. 46).
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neplatí, pokud Komise přijme akt v přenesené pravomoci ohledně podmínek,
za kterých lze dovážená vejce považovat za rovnocenná, pokud jde o úroveň
shody s obchodními normami Unie pro vejce,


víno: článek 90 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1308/2013 stanoví,
že k některým vinařským produktům musí být přiloženo osvědčení
vystavené příslušným subjektem v zemi, ze které výrobek pochází, a zpráva
o rozboru vypracovaná subjektem nebo útvarem pověřeným třetí zemí, ze
které výrobek pochází. Aby bylo možné snížit počet dokumentů
požadovaných pro dovoz do Unie a usnadnit kontroly příslušnými orgány
členských států, mělo by být toto osvědčení a tato zpráva o rozboru spojeny
do jediného dokumentu, konkrétně do dokladu VI-1. Podle ustanovení čl. 51
odst. 1 písm. b) nařízení 2018/27360 musí třetí země sdělit název a adresu
subjektů nebo útvarů určených zemí původu nebo již autorizovaných
laboratoří mimo zemi původu výrobku v případě, že v zemi původu
neexistují, za účelem vyplnění oddílu dokladu VI-1 obsahujícího zprávu o
rozboru;



chmel: podle ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1295/200861 je
k dovozu chmele nutné osvědčení o rovnocennosti;



konopí: pro dovoz konopí se v současné době požaduje dovozní licence62. 63

Po skončení přechodného období se na tyto produkty dovážené ze Spojeného
království do EU použijí požadavky na osvědčení.

59

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008,
s. 6).

60

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu
révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná
prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení
Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č.
436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).

61

Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř.
věst. L 340, 19.12.2008, s. 45).

62

Článek 189 nařízení (EU) č. 1308/2013, článek 9 a příloha (část I oddíly C, D a G) nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, článek 17 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

63

Kromě toho platí, že: surové pravé konopí kódu KN 5302 10 musí mít obsah tetrahydrokanabinolu
(THC) nejvýše 0,2 %; u semen konopí určených k výsevu musí být prokázáno, že obsah THC v dané
odrůdě nepřesahuje 0,2 %; semena konopí jiná než k setí mohou být dovážena výhradně dovozci
schválenými členským státem. Schválení dovozci musí předložit doklad o tom, že semena byla
vystavena podmínkám, které vylučují jejich výsev, smíchána s jinými semeny než semeny konopí za
účelem výživy zvířat nebo vyvezena do třetí země.
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4.6. Osvědčení o úlovku (produkty rybolovu)
Podle článku 12 nařízení (ES) č. 1005/200864 jsou pro dovoz produktů
rybolovu uvedených v příloze I uvedeného nařízení na trh EU nutné osvědčení
o úlovku potvrzené státem vlajky (který je třetí zemí) rybářského plavidla
odlovu a další průvodní doklady stanovené v přílohách II a IV uvedeného
nařízení. Členské státy tato osvědčení potvrdí, jsou-li splněny určité podmínky.
Po skončení přechodného období se na produkty rybolovu dovážené ze
Spojeného království do EU použijí požadavky na osvědčení o úlovku.
B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ65
1.

POTRAVINY JINÉHO NEŽ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
V čl. 41 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že existující a jednotlivě
identifikovatelné zboží, které bylo v souladu s právními předpisy před koncem
přechodného období uvedeno na trh v EU nebo Spojeném království, může být
dále dodáváno na trh EU nebo Spojeného království a může být v oběhu mezi
těmito dvěma trhy, než se dostane ke koncovému uživateli.
Hospodářský subjekt, který se na uvedené ustanovení odvolává, nese důkazní
břemeno a musí na základě jakéhokoli příslušného dokumentu prokázat, že
zboží bylo uvedeno na trh EU nebo Spojeného království před koncem
přechodného období66.
Pro účely uvedeného ustanovení se „uvedením na trh“ rozumí první dodání
zboží k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v průběhu obchodní činnosti,
ať už za úplatu, nebo bezplatně67. „Dodáním zboží k distribuci, spotřebě nebo
použití“ se rozumí, že „existující a jednotlivě identifikovatelné zboží poté, co
prošlo fází výroby, je předmětem písemné nebo ústní dohody mezi dvěma nebo
několika právnickými nebo fyzickými osobami o převedení vlastnictví,
jakéhokoli jiného vlastnického práva nebo držby dotčeného zboží, nebo je
předmětem nabídky právnické nebo fyzické osobě nebo osobám k uzavření
takové dohody“68.

64

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst.
L 286, 29.10.2008, s. 1).

65

Pokud byly jednotlivé potraviny drženy v EU před koncem přechodného období za účelem prodeje,
včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, lze tuto
„zásobu“ potravin nebo krmiv v EU po skončení přechodného období prodat, distribuovat nebo
převést (viz definice v čl. 3 odst. 8 nařízení (ES) č. 178/2002: „uváděním na trh“ se rozumí držení
potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu,
zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové).

66

Článek 42 dohody o vystoupení.

67

Ustanovení čl. 40 písm. a) a b) dohody o vystoupení.

68

Ustanovení čl. 40 písm. c) dohody o vystoupení.
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Příklad: Jednotlivá potravina (jiného než živočišného původu) prodaná
výrobcem ve Spojeném království velkoobchodníkovi se sídlem ve Spojeném
království před koncem přechodného období, může být nadále dovážena do
EU, aniž by bylo nutné její nové označení s uvedením jména nebo obchodního
názvu a adresy dovozce v EU.
2.

POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Pravidla stanovená v oddíle B.1 tohoto oznámení se nevztahují na potraviny
živočišného původu69.
Tyto výrobky musí po skončení přechodného období splňovat pravidla EU pro
potraviny uvedená v oddíle A tohoto oznámení bez ohledu na to, zda byl
výrobek uveden na trh ve Spojeném království před koncem přechodného
období.

C. PRAVIDLA, KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ NA POTRAVINY
V SEVERNÍM IRSKU
Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku70. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního
Irska, přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období71.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko,
je na Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát72.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že potravinové právo EU se použije na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko73.
To znamená, že odkazy na EU a členské státy EU v částech A a B tohoto oznámení je
nutno vykládat tak, že zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království
je nutno vykládat tak, že odkazují pouze na Velkou Británii74.

69

Ustanovení čl. 41 odst. 3 písm. b) dohody o vystoupení.

70

Článek 185 dohody o vystoupení.

71

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

72

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

73

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíly 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43,
46 a 47 přílohy 2 uvedeného protokolu.

74

Bez ohledu na to budou všechna rybářská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království po
skončení přechodného období považována za plavidla třetí země.
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Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


potraviny uváděné na trh v Severním Irsku musí být v souladu s potravinovým
právem EU, pokud jde o požadavky na povolování, označování atd.,



potraviny zasílané ze Severního Irska do EU nejsou dováženými potravinami (viz
oddíl A výše),



potraviny zasílané z Velké Británie do Severního Irska jsou dováženými
potravinami (viz oddíl A výše),



jakékoli „zařazení na seznam“ nebo „povolení“ týkající se Spojeného království
(viz oddíl A výše) nezahrnuje Severní Irsko,



pokud je nutné v rámci posouzení, registrace, osvědčení, schválení nebo povolení
uvést členský stát, uvede se Spojené království s ohledem na Severní Irsko jako
„United Kingdom (Northern Ireland)“ nebo zkratkou „UK(NI)“75;



pokud právo Unie upravuje označování původu potravin (viz příklady v oddíle
A.1 výše), považuje se Severní Irsko za rovné členskému státu EU.

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby (se) Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu76,



zahájilo námitkové řízení, ochranný postup nebo rozhodčí řízení, pokud se týkají
předpisů, norem, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení vydaných
nebo provedených členskými státy EU77,



jednalo jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování, šetření a povolování78,



dovolávalo zásady země původu nebo vzájemného uznávání produktů uváděných
legálně na trh v Severním Irsku79.

Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


v neharmonizované oblasti se při uvádění potraviny na trh v EU nelze dovolávat
jejího uvedení na trh v souladu s právními předpisy v Severním Irsku.

75

Ustanovení čl. 7 odst. 3 čtvrtého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

76

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

77

Ustanovení čl. 7 odst. 3 pátého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

78

Ustanovení čl. 13 odst. 6 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

79

Ustanovení čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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Obecné informace o potravinových právních předpisech Unie, které se vztahují na dovoz
potravin a ekologické zemědělství, naleznete na internetových stránkách Komise
věnovaných
dovozu
potravin
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en)
a
ekologickému zemědělství (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_cs). Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
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PŘÍLOHA 1:

PRÁVO EU HARMONIZUJÍCÍ OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN,
KTERÉ SE UVÁDĚJÍ NA TRH EU

POTRAVINOVÉ



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům80,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne
20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování
potravin81,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června
2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní
lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti82,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech 83 a dále nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o
sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a
sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných
organismů a o změně směrnice 2001/18/ES84,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty85,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné
organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury86,



odvětvové právní předpisy EU týkající se označování potravin a informací
o potravinách, jako jsou pravidla pro alkoholické nápoje87, med88, kávové a
cikorkové extrakty89, kakaové a čokoládové výrobky určené k lidské spotřebě90,

80

Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

81

Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

82

Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

83

Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

84

Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

85

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

86

Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1.

87

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s.
16).

88

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).

89

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových
extraktech (Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26).
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některé druhy cukru91, ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce a zeleniny92, ovocné
šťávy93, ovocné džemy, rosoly a marmelády94, olivový olej a olivový olej z
pokrutin95 a některé mléčné výrobky96,


nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a
označování ekologických produktů97,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července
2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a
výrobků z hovězího masa98,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o
využívání a prodeji přírodních minerálních vod99.

90

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a
čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

91

Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské
spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).

92

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce
a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

93

Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných
výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58).

94

Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách
a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67).

95

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový
olej (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14) a nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o
charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř.
věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).

96

Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného
mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19).

97

Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

98

Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

99

Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45.
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