EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER
GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

Bruxelles, den 13. marts 2020
REV4 — Erstatter meddelelse REV2 af
20. marts 2019

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S FØDEVARELOVGIVNING

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING .................................................................................................................... 3
A.

RETSSTILLING EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB.............................. 4

1.

FØDEVAREMÆRKNING OG FØDEVAREINFORMATION SAMT
SUNDHEDS- OG IDENTIFIKATIONSMÆRKER .................................................. 4

2.

FØDEVAREINGREDIENSER,
FØDEVARESAMMENSÆTNING,
KONTAMINANTER
OG
GRÆNSEVÆRDIER
FOR
RESTKONCENTRATIONER SAMT MATERIALER BESTEMT TIL
KONTAKT MED FØDEVARER ............................................................................... 5

3.

KRAV TIL FØDEVAREVIRKSOMHEDSLEDERE, INDEHAVERE AF
TILLADELSER ELLER DERES REPRÆSENTANTER OM AT VÆRE
ETABLERET I UNIONEN SAMT INDGIVELSE AF ANSØGNINGER
OM EU-TILLADELSER GENNEM EN EU-MEDLEMSSTAT ............................... 7

4.

REGLER
FOR
FØDEVAREPRODUKTION/REGLER
FOR
FØDEVAREHYGIEJNE,
BESTRÅLING
AF
FØDEVARER,
HANDELSNORMER, FANGSTATTESTER (FISKEVARER) ............................... 8
4.1. Animalske fødevarer ......................................................................................... 8
4.1.1.

Indførsel til EU af animalske fødevarer fra Det Forenede
Kongerige ............................................................................................ 8

4.1.2.

Transit af animalske produkter fra en EU-medlemsstat
gennem et tredjeland til en anden EU-medlemsstat .......................... 10

4.1.3.

Transit af animalske produkter fra et tredjeland gennem EU
til et andet tredjeland ......................................................................... 11

4.2. Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ........................................................... 11
4.3. Bestrålede fødevarer ........................................................................................ 12
4.4. Overholdelse af niveauer af radioaktivitet fra cæsium .................................... 12

4.5. Handelsnormer for visse importerede fødevarer ............................................. 12
4.6. Fangstattester (fiskevarer) ............................................................................... 14
B.

RELEVANTE
UDTRÆDELSESBESTEMMELSER
I
UDTRÆDELSESAFTALEN .................................................................................... 14

1.

FØDEVARER AF IKKE-ANIMALSK OPRINDELSE .......................................... 14

2.

ANIMALSKE FØDEVARER .................................................................................. 15

C.

REGLER FOR FØDEVARER, DER FINDER ANVENDELSE I
NORDIRLAND EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB ............................. 15

BILAG 1:
MÆRKNINGEN
AF
FØDEVARER,
DER
MARKEDSFØRES I UNIONEN, ER HARMONISERET VED
UNIONENS FØDEVARELOVGIVNING. .............................................................. 18

2

INDLEDNING
Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 20203. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked5, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på
retsstillingen efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). Denne meddelelse
omhandler også de tilfælde, hvor fødevarer er blevet markedsført før overgangsperiodens
udløb, og visse relevante udtrædelsesbestemmelser i udtrædelsesaftalen (del B) samt de
regler, der gælder for Nordirland efter overgangsperiodens udløb (del C).
Råd til interessenter:
For at imødegå konsekvenserne
fødevarevirksomheder navnlig til at:

i

denne

meddelelse

rådes

ledere

af

− sikre etablering i EU, hvor dette kræves i henhold til EU-lovgivningen, og at afspejle
dette i den tilsvarende mærkning og
− tilpasse distributionskanalerne for at tage hensyn til importkravene.

Bemærk venligst:
Denne meddelelse vedrører ikke

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år
(udtrædelsesaftalens artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan
forlængelse.

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med
denne meddelelse.

5

Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og
tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En
frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører
oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import
og eksport.

3

skattemæssige
oprindelsesregler
-

hindringer

for

handel,

navnlig

told,

kontingenter

og

EU's plantesundhedsmæssige lovgivning

EU's kvalitetsordninger, såsom beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede
geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter
-

EU's regler om økologisk produktion.

Disse aspekter behandles i særskilte meddelelser.
A. RETSSTILLING EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB
Efter overgangsperiodens udløb finder EU's fødevarelovgivning ikke længere anvendelse
på Det Forenede Kongerige6. Det vil navnlig have følgende konsekvenser:
1.

FØDEVAREMÆRKNING

OG
IDENTIFIKATIONSMÆRKER

FØDEVAREINFORMATION

SAMT

SUNDHEDS-

OG

Mærkningen af fødevarer, der markedsføres i Unionen, er harmoniseret ved
Unionens fødevarelovgivning. De gældende regler er navnlig indeholdt i EUlovgivningen i bilag 1.
EU-reglerne om fødevaremærkning gælder for alle fødevarer, der markedsføres i
Unionen, uanset hvor fødevaren er produceret.
Efter overgangsperiodens udløb skal fødevarer fortsat overholde disse regler.
Som følge heraf kan EU's fødevarelovgivning i nogle tilfælde kræve ændringer af
mærkningen af fødevarer i forhold til gældende mærkningspraksis for fødevarer
med oprindelse i Det Forenede Kongerige før overgangsperiodens udløb. Blandt
eksemplerne på sådanne krav kan nævnes følgende:


Obligatorisk oprindelsesmærkning af en fødevare, hvor det er relevant7.



Obligatorisk angivelse af navn eller firmanavn og adresse på EU-importøren af
fødevarer fra Det Forenede Kongerige8.

6

For så vidt angår anvendelse af EU's fødevarelovgivning på Nordirland henvises til del C i denne
meddelelse.

7

Jf. f.eks. mærkningen af "EU-jordbrug" og "ikke-EU-jordbrug" i overensstemmelse med artikel 24 i
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 eller mærkningen af honning som "blanding af honning fra EU"
og "blanding af honning fra lande uden for EU" (artikel 2, nr. 4), litra a), i Rådets direktiv
2001/110/EF).

8

Artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, litra h), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (EUT L 304 af 22.11.2011, s.
18).
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2.



Obligatoriske sundheds- eller identifikationsmærker i overensstemmelse med
artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/20049. Efter overgangsperiodens udløb skal
sundhedsmærket eller identifikationsmærket10 ikke længere indeholde
forkortelsen "EF", men skal indeholde navnet på det land (det fulde navn eller
ISO-kode på to bogstaver), hvor virksomheden er beliggende, og virksomhedens
godkendelsesnummer11.



Andre obligatoriske oplysninger, f.eks. vedrørende produktionsmetoder og
handelsnormer: Dette omfatter pakninger med importerede æg12, rugeæg13,
pakninger, der indeholder daggamle kyllinger14 samt vin15.

FØDEVAREINGREDIENSER,

FØDEVARESAMMENSÆTNING, KONTAMINANTER OG
GRÆNSEVÆRDIER FOR RESTKONCENTRATIONER SAMT MATERIALER BESTEMT TIL
KONTAKT MED FØDEVARER

I henhold til EU-fødevarelovgivning må visse fødevarer ikke markedsføres,
medmindre de er godkendt af Kommissionen (f.eks. fødevaretilsætningsstoffer16,
fødevarearomaer17, røgaromaer18, vitaminer og mineraler, der anvendes i
fødevarer19, herunder i kosttilskud20, og i nye fødevarer21, fødevarer med ernærings

9

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

10

Afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

11

Animalske produkter kan mærkes (sundhedsmærke eller identifikationsmærke) i overensstemmelse
med EU-retten og samtidig i overensstemmelse med et tredjelands krav. Et produkt må imidlertid ikke
i henhold til EU-retten være påført to mærkninger, som præsenterer virksomheden som
hjemmehørende i Unionen og i et tredjeland.

12

Artikel 30 i Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer
for æg (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6).

13

Artikel 3, stk. 8, i Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 af 27. juni 2008 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for
rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EUT L 168 af 28.6.2008, s. 5).

14

Artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 617/2008.

15

Artikel 119, litra f), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

16

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

17

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og
visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer (EUT L 354
af 31.12.2008, s. 34).

18

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2065/2003 af 10. november 2003 om røgaromaer,
som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer (EUT L 309 af 26.11.2003, s. 1).

19

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af
vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26).
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-og sundhedsanprisninger22, visse materialer bestemt til kontakt med fødevarer23 og
genetisk modificerede fødevarer24).
Visse fødevarer er underlagt særlige krav til sammensætningen25. EU's
fødevarelovgivning fastsætter også grænser for forurenende stoffer26 27 og
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aktive stoffer i pesticider28.
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der markedsføres i EU, er omfattet af
EU-regler29.
Unionens lovgivning om fødevareingredienser og fødevaresammensætning samt
EU-lovgivning, der fastsætter grænser for kontaminanter og restkoncentrationer i
fødevarer, gælder for alle fødevarer, der markedsføres i Unionen, uafhængigt af
hvor fødevaren er produceret. Det samme gælder for materialer bestemt til kontakt
med fødevarer.

20

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

21

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer,
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (EUT L 327 af
11.12.2015, s. 1).

22

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og
sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9).

23

Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande
bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1), Kommissionens forordning (EU)
2018/213 af 12. februar 2018 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler
bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 41 af 14.2.2018, s. 6).

24

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

25

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt
til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol
(EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

26

Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende
stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1).

27

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring
af naturligt mineralvand (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

28

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og
foderstoffer (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for
restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer (EUT L 152 af
16.6.2009, s. 11).

29

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og
genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).
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3.

KRAV TIL FØDEVAREVIRKSOMHEDSLEDERE, INDEHAVERE AF TILLADELSER ELLER
DERES REPRÆSENTANTER OM AT VÆRE ETABLERET I UNIONEN SAMT INDGIVELSE
AF ANSØGNINGER OM EU-TILLADELSER GENNEM EN EU-MEDLEMSSTAT
I henhold til EU's fødevarelovgivning er visse af de forpligtelser, der pålægges i
henhold til fødevarelovgivningen, i visse tilfælde knyttet til visse personers
etableringssted. Eksempelvis kan det nævnes, at:


i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer skal ansøgeren om en EU-tilladelse eller
dennes repræsentant være etableret i EU



i henhold til artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1935/2004 om
materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal den adresse eller
det vedtægtsmæssige hjemsted for fabrikanten, forarbejdningsvirksomheden
eller den markedsføringsansvarlige forhandler etableret i EU, anføres på
mærkningen af materialer og genstande, der endnu ikke er i kontakt med
fødevarer30

Efter overgangsperiodens udløb er disse krav ikke længere opfyldt ved etablering i
Det Forenede Kongerige.
I henhold til Unionens fødevarelovgivning vil EU-tilladelser i nogle tilfælde kræve,
at der indgives et ansøgningsdossier gennem den kompetente myndighed i en EUmedlemsstat. Eksempelvis kan det nævnes, at:


i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1935/2004 om
materialer bestemt til kontakt med fødevarer skal ansøgninger om godkendelse
af stoffer indgives gennem en EU-medlemsstats kompetente myndighed



i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede
fødevarer og foderstoffer skal ansøgninger om tilladelse sendes til Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) gennem en medlemsstats
kompetente myndighed



i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af
fødevarer skal en ansøgning om godkendelse sendes til den nationale
kompetente myndighed i en medlemsstat.

Efter overgangsperiodens udløb er det ikke længere muligt at indgive ansøgninger
gennem den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige.

30

Der er fastsat samme eller lignende krav i sektorlovgivningen om materialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Hvad angår keramiske genstande, se artikel 2a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/500/EØF af 15.
oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande,
bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EFT L 277 af 20.10.1984, s. 12).
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4.

REGLER

FOR FØDEVAREPRODUKTION/REGLER FOR
FØDEVAREHYGIEJNE,
BESTRÅLING AF FØDEVARER, HANDELSNORMER, FANGSTATTESTER (FISKEVARER)

Der er ved Unionens fødevarelovgivning fastsat regler for produktion af fødevarer i
Unionen og i tredjelande, hvis disse fødevarer markedsføres i Unionen. I henhold til
Unionens fødevarelovgivning skal der også gennemføres specifikke kontroller ved
indførsel af fødevarer til Unionen.
4.1.

Animalske fødevarer31
4.1.1.

Indførsel til EU af animalske fødevarer fra Det Forenede Kongerige
Efter overgangsperiodens udløb er indførsel til EU af animalske
fødevarer fra Det Forenede Kongerige forbudt, medmindre visse krav
er opfyldt, herunder følgende:


Kommissionen har "listeopført" Det Forenede Kongerige af
folke32- og dyresundhedsmæssige33 hensyn. For "listeopførelse" af
et tredjeland finder artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr.
853/200434, artikel 127 i forordning (EU) 2017/62535, artikel 4 i
forordning (EU) 2019/62536 og artikel 8 i Rådets direktiv
2002/99/EF anvendelse.



Den virksomhed i Det Forenede Kongerige, hvorfra produktet er
afsendt, og hvor det er fremstillet eller forarbejdet, er listeopført af
folkesundhedsmæssige hensyn. For så vidt angår "listeopførelse"
af virksomheder finder artikel 6, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i

31

For så vidt angår "sammensatte produkter" (dvs. fødevarer til konsum, der indeholder både
forarbejdede animalske produkter og vegetabilske produkter) er der fastsat særlige regler ved
Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal
underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF
(EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9) og Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om
fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af
visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr.
1162/2009 (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1).

32

Artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende
regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende
indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

33

Artikel 8 i Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for
produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af
23.1.2003, s. 11).

34

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

35

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og
andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og
reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af
7.4.2017, s. 1).

36

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel
til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).
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forordning (EF) nr. 853/2004 og artikel 5 i forordning (EU)
2019/625 anvendelse.


Kommissionen har "listeopført" Det Forenede Kongerige som et
tredjeland, der har en overvågningsplan for restkoncentrationer,
der er godkendt i henhold til direktiv 96/23/EF37, for de dyr og
produkter heraf, der er beskrevet i direktivet. For så vidt angår
"listeopførelse" af et tredjeland finder kapitel VI i direktiv
96/23/EF anvendelse.



De importerede fødevarer opfylder alle de krav til
fødevarehygiejne, der er fastsat i artikel 4, 5 og 6 i forordning (EF)
nr. 852/200438 og artikel 3, 4, 5, 7 og 8 i forordning (EF) nr.
853/200439. Muligheden for, at der gennem nationale
foranstaltninger kan opnås EU-fødevarehygiejnestandarder
("fleksibilitetsbestemmelser"), jf. artikel 13, stk. 3, i forordning
(EF) nr. 852/2004 og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr.
853/2004, gælder ikke længere for Det Forenede Kongerige.
Ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske
produkter, skal efter overgangsperiodens udløb sikre, at importen kun
finder sted, hvis ovennævnte betingelser er overholdt40.
Efter overgangsperiodens udløb vil det blive kontrolleret, om disse
krav er overholdt, når fødevarer indføres til EU, ved obligatorisk
grænsekontrol ved det første indgangssted til Unionens område:



Disse fødevarer kan kun komme ind i EU gennem
"grænsekontrolsteder", der er udpeget til de godkendte
kategorier41.



Hver sending skal underkastes dokument- og identitetskontrol
samt fysisk kontrol med passende mellemrum42.



Hver sending skal være ledsaget af et certifikat i overensstemmelse
med Unionens fødevarelovgivning43 44.

37

Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for
visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (EFT L 125 af 23.5.1996, s.
10).

38

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
(EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

39

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

40

Artikel 6, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 853/2004.

41

Artikel 47, stk. 1, og artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

42

Artikel 49, stk. 1, og artikel 54 i forordning (EU) 2017/625 og artikel 4 i Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) 2019/2129 (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 122).

43

Artikel 126 i forordning (EU) 2017/625.
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Den operatør, der er ansvarlig for en sending, som skal
underkastes offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, skal give
forhåndsmeddelelse om sendingens ankomst mindst én arbejdsdag
før den forventede ankomst, medmindre logistiske begrænsninger
nødvendiggør et kortere forhåndsvarsel (i så fald mindst fire timer
før den forventede ankomst)45.
Disse kontroller indebærer gebyrer, som fastsat i artikel 79 i
forordning (EU) 2017/625.

4.1.2.

Transit af animalske produkter fra en EU-medlemsstat gennem et
tredjeland til en anden EU-medlemsstat
Hvad angår transit af animalske produkter fra en EU-medlemsstat
gennem et tredjeland til en anden EU-medlemsstat, gælder der
følgende:


Disse produkter kan kun komme ind igen i EU via et udpeget
grænsekontrolsted46.



Hver sending underkastes en dokumentkontrol for at verificere, at
produkterne reelt er fra EU, herunder de respektive meddelelser i
Traces47.



Den operatør, der er ansvarlig for en sending, skal give
forhåndsmeddelelse om sendingens ankomst mindst én arbejdsdag
før den forventede ankomst, medmindre logistiske begrænsninger
nødvendiggør et kortere forhåndsvarsel (i så fald mindst fire timer
før den forventede ankomst)48.
Disse kontroller indebærer gebyrer, som fastsat i artikel 79 i
forordning (EU) 2017/625.
Disse bestemmelser gælder, uanset hvilke betingelser Det Forenede
Kongerige måtte kræve i forbindelse med transit gennem landets
område.

44

Artikel 9 i Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for
produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af
23.1.2003, s. 11).

45

Artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 af 16. april 2019 om
forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen (EUT
L 165 af 21.6.2019, s. 8).

46

Artikel 37, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (EUT L 321 af 12.12.2019,
s. 73).

47

Artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 37, stk. 3, i Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2019/2124.

48

Artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 af 16. april 2019 om
forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen (EUT
L 165 af 21.6.2019, s. 8).
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4.1.3.

Transit af animalske produkter fra et tredjeland gennem EU til et
andet tredjeland
Hvad angår transit af animalske produkter fra et tredjeland gennem
EU til et andet tredjeland, gælder der følgende:


Disse produkter kan kun komme ind i EU via et udpeget
grænsekontrolsted49.



Transit af disse produkter kan kun tillades, hvis resultatet af
dokumentkontrollen og identitetskontrollen falder gunstigt ud50.



Sendingen
af
produkter
ledsages
af
det
fælles
sundhedsimportdokument og forlader grænsekontrolstedet i
køretøjer eller containere, der er forseglet af myndigheden på
grænsekontrolstedet51.



Sendingen transporteres direkte under toldtilsyn, uden at varerne
aflæsses eller opdeles, inden for et tidsrum på højst 15 dage fra det
grænsekontrolsted, hvor sendingen blev indført til Unionen, til et
grænsekontrolsted med henblik på at forlade Unionens område52.
Disse kontroller indebærer gebyrer, som fastsat i artikel 79 i
forordning (EU) 2017/625.

4.2. Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse
Modsat hvad der gør sig gældende for animalske fødevarer, er import af fødevarer
af ikke-animalsk oprindelse ikke omfattet af krav om opførelse af tredjelande og
virksomheder på lister53.
EU-medlemsstaterne skal gennemføre regelmæssig offentlig kontrol af
importerede fødevarer af ikke-animalsk oprindelse. Disse kontroller tilrettelægges
på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed. Kontrollen skal
omfatte alle aspekter af fødevarelovgivningen. I tilfælde af kendte eller nye risici
finder EU-regler om midlertidig forøget offentlig kontrol ved udpegede EUgrænsekontrolsteder eventuelt anvendelse54.

49

Artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

50

Artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 19, litra b) og c), i Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2019/2124 (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).

51

Artikel 19, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124.

52

Artikel 19, litra e), nr. i), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124.

53

Med undtagelse af spirer, der er omfattet af en specifik ordning (se forordning (EU) nr. 210/2013 af
11. marts 2013 om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (EUT L 68 af 12.3.2013, s. 24).

54

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig
forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af
visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og
11

4.3. Bestrålede fødevarer
Fødevarer, der er behandlet med ioniserende stråling, er reguleret ved EUlovgivningen55. Efter overgangsperiodens udløb er det forbudt at importere
bestrålede fødevarer fra Det Forenede Kongerige til EU, medmindre
Kommissionen har opført bestrålingsanlæggene i Det Forenede Kongerige på en
liste. For så vidt angår "listeopførelse" af et tredjeland finder artikel 9, stk. 2, i
direktiv 1999/2/EF anvendelse.
4.4. Overholdelse af niveauer af radioaktivitet fra cæsium
Ved EU-lovgivningen er der fastsat maksimalt tilladte niveauer af radioaktivitet
fra cæsium, som kontrolleres ved import til EU for visse landbrugsprodukter med
oprindelse i tredjelande56.
Efter overgangsperiodens udløb gælder kravene til officielle certifikater
omfattende visse produkter for disse produkter, der importeres fra Det Forenede
Kongerige til Unionen.
4.5. Handelsnormer for visse importerede fødevarer
Ud over sundheds- eller plantesundhedscertifikater kræver EU-retten
(handelsnorms-)certifikater for visse landbrugsprodukter, der importeres til EU.
Dette gælder for:


10 frugter og grøntsager57: I henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr.
543/2011 er der på importstedet i EU to muligheder for at antage angivelsen:
o den importerende EU-medlemsstats ansvarlige kontrolorgan
foretager kontrol og udsteder en overensstemmelsesattest (og
underretter toldmyndigheden om, at der for de pågældende partier er
udstedt en overensstemmelsesattest), eller
o det ansvarlige kontrolorgan underretter toldmyndigheden om, at der
ikke er udstedt en overensstemmelsesattest for de pågældende
partier, fordi det ikke er nødvendigt at kontrollere dem på baggrund
af risikoanalysen som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning
(EU) nr. 543/2011.

gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660
(EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).
55

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med
ioniserende stråling (EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16).

56

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158 af 5. august 2020 om betingelser for
import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i
Tjernobyl (EUT L 257 af 6.8.2020, s. 1).

57

Jf. artikel 3 stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om
nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt
og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1).
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Dette finder ikke anvendelse, hvis Kommissionen har godkendt Det
Forenede Kongeriges kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne
inden importen til Unionen på de betingelser, der er fastsat i artikel 15 og 16
i forordning (EU) nr. 543/2011.


Fjerkræ: Ifølge artikel 14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 543/200858
skal anvendelsen af valgfri angivelser såsom "fritgående" ledsages af et
certifikat udstedt af oprindelseslandets kompetente myndighed.



Æg: I henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 589/200859 skal konsumæg,
der er importeret fra tredjelande, være mærket med produktionsmetoden
"ikke EU-norm". Dette gælder ikke, hvis Kommissionen vedtager en
delegeret retsakt for at tage hensyn til de betingelser, under hvilke
importerede æg anses for at have et tilsvarende overensstemmelsesniveau i
forhold til Unionens krav til handelsnormer for æg.



Vin: I henhold til artikel 90 i delegeret forordning (EU) nr. 1308/2013 skal
visse vinavlsprodukter ledsages af et certifikat, der er udarbejdet af et
kompetent organ i produktets oprindelsesland, og en analyseerklæring, der er
udarbejdet af et organ eller en afdeling, der er udpeget af oprindelseslandet,
som er et tredjeland. For at mindske det antal dokumenter, der er nødvendige
for importen til Unionen, og lette kontrolarbejdet for de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne bør omtalte certifikat og analyseerklæring
samles og integreres i et enkelt dokument, dvs.VI 1-dokumentet. I henhold
til artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/27360 skal tredjelande
oplyse navn og adresse på organer eller afdelinger udpeget af
oprindelseslandet, eller hvis sådanne ikke findes i oprindelseslandet, et
allerede godkendt laboratorium uden for produktets oprindelsesland med
henblik på udfyldelse af analyseerklæringen i VI 1-dokumenter.



Humle: I henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1295/200861 kræves der en ligestillingsattest ved import af humle.

58

Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2008 af 16. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød (EUT L 157 af
17.6.2008, s. 46).

59

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg (EUT L 163 af
24.6.2008, s. 6).

60

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen
for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering,
ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte
oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013
for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF)
nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning
(EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018,
s. 1).

61

Kommissionens forordning (EF) nr. 1295/2008 af 18. december 2008 om indførsel af humle fra
tredjelande (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 45).
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Hamp: Import af hamp er i øjeblikket underlagt et krav om importlicens 62.
63

Efter overgangsperiodens udløb gælder kravene til certifikater for disse
produkter, der importeres fra Det Forenede Kongerige til Unionen.
4.6. Fangstattester (fiskevarer)
I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1005/200864 kræves der ved import
til EU's marked af fiskevarer, der er omfattet af bilag I til nævnte forordning,
en fangstattest, der er valideret af det tredjeland, under hvis flag fangstfartøjet
sejler, samt andre ledsagedokumenter som omhandlet i bilag II og IV til
nævnte forordning. Medlemsstaterne skal validere fangstattester under særlige
omstændigheder.
Efter overgangsperiodens udløb gælder kravene til fangstattester for fiskevarer
importeret fra Det Forenede Kongerige til EU.
B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN65
1.

FØDEVARER AF IKKE-ANIMALSK OPRINDELSE
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 41, stk. 1, kan enhver eksisterende og
individuelt identificerbar vare, som lovligt er bragt i omsætning i Unionen eller
Det Forenede Kongerige før overgangsperiodens udløb, gøres yderligere
tilgængelig på Unionens eller Det Forenede Kongeriges marked og omsættes
mellem disse to markeder, indtil den når slutbrugeren.
En økonomisk aktør, der påberåber sig denne bestemmelse, bærer bevisbyrden
for på grundlag af ethvert relevant dokument at påvise, at varen blev bragt i

62

Artikel 189 i forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 9 og bilaget (del I, afsnit C, D og G) til delegeret
forordning (EU) 2016/1237, artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

63

Der gælder endvidere følgende: Rå hamp henhørende under KN-kode 5302 10 må højst have et
indhold af tetrahydrocannabinol (THC) på 0,2 %; Hampefrø til udsæd skal ledsages af bevis for, at den
pågældende sorts THC-indhold ikke overstiger 0,2 %. Hampefrø til andre formål end udsæd må kun
importeres af importører, der er godkendt af medlemsstaten. Godkendte importører skal fremlægge
dokumentation for, at frøene er bragt i en tilstand, der udelukker anvendelse til udsæd, eller med
henblik på foderbrug er blandet med andet frø end hampefrø, eller er eksporteret til et tredjeland.

64

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge,
afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

65

Hvis en individuel fødevare har befundet sig i EU inden overgangsperiodens udløb med henblik på
salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, kan
denne fødevare "på lager" sælges, distribueres eller overføres inden for EU efter overgangsperiodens
udløb (jf. definitionen i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 178/2002: ""markedsføring": besiddelse
af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som
finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel,
der sker på andre måder").
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omsætning i Unionen eller Det Forenede Kongerige før overgangsperiodens
udløb66.
I nævnte bestemmelse forstås ved "bringe i omsætning" den første levering af
en vare med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på markedet som
led i kommerciel aktivitet mod eller uden vederlag67. Ved "levering af en vare
med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse" forstås, at "en
eksisterende og individuelt identificerbar vare efter produktionsfasen er
genstand for en skriftlig eller mundtlig aftale mellem to eller flere juridiske
eller fysiske personer om overdragelse af ejendomsretten, en anden
ejendomsrettighed eller besiddelse vedrørende den pågældende vare, eller er
genstand for et tilbud til en eller flere juridiske eller fysiske personer om at
indgå en sådan aftale."68
Eksempel: En individuel fødevare (af ikke-animalsk oprindelse), der sælges af
en producent i Det Forenede Kongerige til en grossist i Det Forenede
Kongerige før overgangsperiodens udløb, kan stadig importeres til Unionen,
uden at det er nødvendigt med en ny mærkning for at angive EU-importørens
navn eller firmanavn og adresse.
2.

ANIMALSKE FØDEVARER
Bestemmelserne i afsnit B.1 i denne meddelelse gælder ikke for animalske
fødevarer69.
Disse produkter skal overholde EU-reglerne for fødevarer i afsnit A i denne
meddelelse efter overgangsperiodens udløb, uanset om produktet er blevet
markedsført i Det Forenede Kongerige før overgangsperiodens udløb.

C. REGLER

FOR FØDEVARER, DER FINDER ANVENDELSE I
OVERGANGSPERIODENS UDLØB

NORDIRLAND

EFTER

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse70. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt
give deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter
fire år efter overgangsperiodens udløb71.
IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse
på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I IE/NI-protokollen har
66

Udtrædelsesaftalens artikel 42.

67

Udtrædelsesaftalens artikel 40, litra a) og b).

68

Udtrædelsesaftalens artikel 40, litra c).

69

Udtrædelsesaftalens artikel 41, stk. 3, litra b).

70

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

71

IE/NI-protokollens artikel 18.
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Unionen og Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler
finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland,
behandles Nordirland som om det var en medlemsstat72.
Det fremgår af IE/NI-protokollen, at EU-lovgivningen vedrørende fødevarer finder
anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland73.
Dette betyder, at henvisningerne til Unionen og EU-medlemsstaterne i del A og B i
denne meddelelse skal forstås som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det
Forenede Kongerige skal forstås som henvisninger til Storbritannien alene74.
Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


Fødevarer, der markedsføres i Nordirland, skal overholde
fødevarelovgivning for så vidt angår godkendelseskrav, mærkning osv.



Fødevarer, der er afsendt fra Nordirland til EU, er ikke importerede fødevarer (se
ovenfor, afsnit A)



Fødevarer, der afsendes fra Storbritannien til Nordirland, er importerede
fødevarer (se ovenfor, afsnit A)



Enhver "listeopførelse" eller "godkendelse" fra Det Forenede Kongerige (se
ovenfor, afsnit A) omfatter ikke Nordirland



Hvis en medlemsstat skal angives som en del af vurderinger, registreringer,
certifikater, godkendelser eller tilladelser, anføres Det Forenede Kongerige, for så
vidt angår Nordirland, som "Det Forenede Kongerige (Nordirland)" eller
"UK(NI)"75.



Når EU-retten regulerer mærkningen af fødevarers oprindelse (se afsnit A.1 for
eksempler) sidestilles Nordirland med en EU-medlemsstat.

EU's

I henhold til IE/NI-protokollen kan Det Forenede Kongerige imidlertid for så vidt
angår Nordirland ikke


deltage i Unionens beslutningsproces76



indlede indsigelses-, beskyttelses- eller voldgiftsprocedurer, i det omfang disse
procedurer vedrører forskrifter, standarder, vurderinger, registreringer,

72

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 1.

73

IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt afsnit 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 46 og 47 i bilag 2 til
nævnte protokol.

74

Uanset dette betragtes alle fiskerfartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag, som
tredjelandsfartøjer efter overgangsperiodens udløb.

75

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, fjerde afsnit.

76

Hvis det er nødvendigt at udveksle oplysninger eller føre gensidige konsultationer, finder dette sted i
den fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen.
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certifikater, godkendelser og tilladelser, der er udstedt eller foretaget af EUmedlemsstaterne77


fungere som førende myndighed for vurderinger, undersøgelser og tilladelser78



påberåbe sig princippet om oprindelsesland eller princippet om gensidig
anerkendelse for produkter, der lovligt bringes i omsætning i Nordirland79.

Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


i det ikke-harmoniserede område kan det forhold, at en fødevare lovligt
markedsføres i Nordirland, ikke gøres gældende, når fødevaren markedsføres i
EU.

På
Kommissionens
hjemmesider
om
fødevareimport
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en) og biologisk
landbrug (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_da)
findes generelle oplysninger om EU's fødevarelovgivning vedrørende importerede
fødevarer og biologisk landbrug. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri

77

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, femte afsnit.

78

IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 6.

79

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, første afsnit.
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BILAG 1:

MÆRKNINGEN

AF FØDEVARER, DER MARKEDSFØRES I
HARMONISERET VED UNIONENS FØDEVARELOVGIVNING.

UNIONEN,

ER



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober
2011 om fødevareinformation til forbrugerne80



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december
2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer81



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013
om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske
formål og kosterstatning til vægtkontrol82



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september
2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer83 samt EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003
om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed
af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om
ændring af direktiv 2001/18/EF84



Forordning (EU) nr. 1308/2013
landbrugsprodukter85



Forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og
akvakulturprodukter86



Sektorspecifik EU-fødevarelovgivning om mærkning af fødevarer og
fødevareinformation, som f.eks. lovgivning vedrørende spiritus87, honning88,
kaffeekstrakter og cikorieekstrakter89, kakao- og chokoladevarer bestemt til

om

en

fælles

markedsordning

for

80

EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

81

EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

82

EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35.

83

EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

84

EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

85

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

86

EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1.

87

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition,
betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT
L 39 af 13.2.2008, s. 16).

88

Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47).

89

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og
cikorieekstrakter (EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26).
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konsum90, visse sukkerarter91, frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og
grøntsager92, frugtsaft93, marmelade og frugtgelé 94, olivenolie og olie af
olivenpresserester95 samt visse mælkeprodukter96


Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion
og mærkning af økologiske produkter97



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000
om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om
mærkning af oksekød og oksekødsprodukter98



Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om
udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand99.

90

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer
bestemt til konsum (EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19).

91

Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum
(EFT L 10 af 12.1.2002, s. 53).

92

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere
bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og
grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1).

93

Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt
til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58).

94

Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme
bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 67).

95

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 af 13. januar 2012 om handelsnormer for
olivenolie (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 14), og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 af 11. juli
1991 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte
metoder (EFT L 248 af 5.9.1991, s. 1).

96

Rådets direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former for konserveret helt eller delvis
inddampet mælk bestemt til konsum (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 19).

97

EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

98

EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

99

EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45.
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