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UVOD
Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo „tretja
država“1. Sporazum o izstopu2 določa prehodno obdobje, ki se bo končalo
31. decembra 20203. Do tega datuma se pravo EU v celoti uporablja za Združeno
kraljestvo in v njem.4
V prehodnem obdobju se bosta EU in Združeno kraljestvo pogajala o sporazumu o
novem partnerstvu, ki bo določal zlasti območje proste trgovine. Vendar ni mogoče z
gotovostjo reči, ali bo ob koncu prehodnega obdobja tak sporazum sklenjen in bo začel
veljati. V vsakem primeru bi tak sporazum z Združenim kraljestvom vzpostavil odnose,
ki bodo v smislu pogojev dostopa na trg zelo drugačni od tistih na notranjem trgu, 5 v
carinski uniji EU ter na območju DDV in trošarin.
Zato se vse zainteresirane strani, zlasti gospodarski subjekti, s tem obvestilom opozorijo
na pravni položaj po koncu prehodnega obdobja (del A spodaj). To obvestilo obravnava
tudi primer, ko je živilo dano na trg pred koncem prehodnega obdobja, in nekatere
pomembne določbe o ločitvi iz Sporazuma o izstopu (del B spodaj) ter pravila, ki se bodo
po koncu prehodnega obdobja uporabljala na Severnem Irskem (del C spodaj).
Nasveti deležnikom:
Da bi se obravnavale posledice iz tega obvestila, se nosilcem živilske dejavnosti zlasti
svetuje, naj:
− imajo sedež v EU, kadar se to zahteva v pravu EU, kar naj se odraža v ustreznem
označevanju, in
− prilagodijo distribucijske verige, da se upoštevajo uvozne zahteve.

Opomba:
V tem obvestilu niso obravnavani:
–

davčne ovire za trgovino, zlasti tarife, kvote in pravila o poreklu;

1

Tretja država je država, ki ni članica EU.

2

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Sporazum
o izstopu).

3

Prehodno obdobje se lahko pred 1. julijem 2020 podaljša enkrat za največ eno ali dve leti (člen 132(1)
Sporazuma o izstopu). Vlada Združenega kraljestva tako podaljšanje zaenkrat zavrača.

4

Razen nekaterih izjem iz člena 127 Sporazuma o izstopu, od katerih pa nobena ni relevantna v okviru
tega obvestila.

5

Zlasti sporazum o prosti trgovini ne določa načel notranjega trga (na področju blaga in storitev), kot so
vzajemno priznavanje, načelo države izvora in harmonizacija. Sporazum o prosti trgovini tudi ne
odpravlja carinskih formalnosti in kontrol, vključno s tistimi, ki se nanašajo na poreklo blaga in
njegove vložke, ter prepovedi in omejitev uvoza in izvoza.

3

–

fitosanitarna zakonodaja EU;

–
sheme kakovosti EU, kot so zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske
označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti;
–

pravila EU o ekološki pridelavi.

Ti vidiki so obravnavani v ločenih obvestilih.
A. PRAVNI POLOŽAJ PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA
Po koncu prehodnega obdobja se živilska zakonodaja EU ne bo več uporabljala za
Združeno kraljestvo.6 To ima zlasti naslednje posledice:
1.

OZNAČEVANJE

ŽIVIL IN INFORMACIJE O
USTREZNOSTI IN IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE

ŽIVILIH, OZNAKE

ZDRAVSTVENE

Živilska zakonodaja EU usklajuje označevanje živil, danih na trg EU. Zadevna
pravila so določena zlasti v zakonodaji EU iz Priloge 1.
Pravila EU o označevanju živil se uporabljajo za vsa živila, dana na trg EU, ne
glede na kraj proizvodnje živila.
Po koncu prehodnega obdobja bodo morala biti živila še naprej v skladu s temi
pravili.
Zato lahko v nekaterih primerih živilska zakonodaja EU zahteva spremembe
označevanja živil v primerjavi z veljavno prakso označevanja živil s poreklom iz
Združenega kraljestva pred koncem prehodnega obdobja. Primeri takih zahtev
vključujejo:


obvezno označevanje porekla živila, kadar je to ustrezno;7



obvezno označevanje imena ali naziva podjetja in naslova uvoznika iz EU, ki
uvaža živilo iz Združenega kraljestva;8



obvezno oznako zdravstvene ustreznosti in identifikacijsko oznako v skladu s
členom 5 Uredbe (ES) št. 853/20049. Oznaka zdravstvene ustreznosti ali

6

Glede uporabe živilske zakonodaje EU za Severno Irsko glej del C tega obvestila.

7

Glej, na primer, označevanje „Kmetijstvo EU“ in „Kmetijstvo zunaj EU“ v skladu s členom 24 Uredbe
Sveta (ES) št. 834/2007 ali označevanje medu z „mešanica medu iz EU“ ali „mešanica medu, ki ni iz
EU“ (člen 2(4)(a) Direktive Sveta 2001/110/ES).

8

Člen 8(1) in člen 9(1)(h) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

9

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih
pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).
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identifikacijska oznaka10 po koncu prehodnega obdobja ne bo več vključevala
kratice „ES“, ampak bo vključevala ime države (ime v celoti ali dvočrkovno
oznako po standardu ISO), v kateri se nahaja obrat, in njegovo številko
odobritve;11


2.

druge obvezne informacije, na primer v zvezi z načini kmetovanja in tržnimi
standardi: to vključuje pakiranja uvoženih jajc12, valilna jajca13, pakiranja, ki
vsebujejo enodnevne piščance14 in vino15.

ŽIVILSKE

SESTAVINE, SESTAVA ŽIVIL, KONTAMINANTI IN MEJNE VREDNOSTI
OSTANKOV; MATERIALI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI

V skladu z živilsko zakonodajo EU nekatera živila ne smejo biti dana na trg, razen
če jih je odobrila Komisija (na primer aditivi za živila16, arome za živila17, arome
dima18, vitamini in minerali, ki se uporabljajo v živilih19, vključno v prehranskih
dopolnilih20, in vsa nova živila21, živila s prehranskimi ali zdravstvenimi trditvami22,
nekateri materiali, namenjeni za stik z živili23, in gensko spremenjena živila24).
10

Oddelek I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

11

Proizvodi živalskega izvora so lahko označeni (oznaka zdravstvene ustreznosti ali identifikacijska
oznaka) v skladu s pravom EU in poleg tega v skladu z zahtevami tretje države. Vendar pravo EU ne
dovoljuje označevanja proizvoda z dvema oznakama, ki bi obrat predstavljali kot obrat s sedežem v
EU in kot obrat s sedežem v tretji državi.

12

Člen 30 Uredbe Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 6).

13

Člen 3(8) Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 z dne 27. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine
(UL L 168, 28.6.2008, str. 5).

14

Člen 4(3)Uredbe (ES) št. 617/2008.

15

Člen 119(f) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

16

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za
živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

17

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in
nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih (UL L 354, 31.12.2008,
str. 34).

18

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima,
ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L 309, 26.11.2003, str. 1).

19

Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26).

20

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj
držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

21

Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih,
spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 327, 11.12.2015,
str. 1).

5

Za nekatera živila veljajo posebne zahteve glede sestave.25 Živilska zakonodaja EU
določa tudi mejne vrednosti za kontaminante26 27 in mejne vrednosti ostankov
aktivnih snovi, ki se uporabljajo v pesticidih.28
Za materiale, namenjene za stik z živili, ki so bili dani na trg EU, veljajo pravila
EU.29
Zakonodaja EU o živilskih sestavinah in sestavi živil ter zakonodaja EU, ki določa
mejne vrednosti kontaminantov in ostankov v živilih, se uporablja za vsa živila,
dana na trg EU, ne glede na kraj proizvodnje živila. Enako velja za materiale,
namenjene za stik z živili.
3.

DA MORAJO NOSILCI ŽIVILSKE DEJAVNOSTI IN IMETNIKI ODOBRITVE
ALI NJIHOVI ZASTOPNIKI IMETI SEDEŽ ALI STALNO PREBIVALIŠČE V EU;
PREDLOŽITEV ZAHTEV ZA ODOBRITEV EU PREK DRŽAVE ČLANICE EU

ZAHTEVE,

V skladu z živilsko zakonodajo EU se nekatere obveznosti, ki jih nalaga živilska
zakonodaja, v nekaterih primerih nanašajo na sedež ali stalno prebivališče nekaterih
oseb. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov:


v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih
in krmi mora vlagatelj za odobritev EU ali njegov zastopnik imeti sedež ali
stalno prebivališče v EU;

22

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in
zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9).

23

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih,
namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1), Uredba Komisije (EU) 2018/213 z dne 12.
februarja 2018 o uporabi bisfenola A v lakih in premazih, namenjenih za stik z živili, ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 10/2011 glede uporabe navedene snovi v polimernih materialih, namenjenih za stik z
živili (UL L 41, 14.2.2018, str. 6).

24

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko
spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

25

Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih
dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih
nadomestkih za nadzor nad telesno težo (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

26

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminante v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1).

27

Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju
naravnih mineralnih vod (UL L 164, 26.6.2009, str. 45).

28

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih
vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (UL L 70,
16.3.2005, str. 1); Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o
določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v
živilih živalskega izvora (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

29

Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in
izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).
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člen 15(1)(c) Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za
stik z živili, pri označevanju materialov in izdelkov, ki še niso v stiku z živili,
zahteva navedbo naslova ali sedeža v EU proizvajalca, predelovalca ali
prodajalca, odgovornega za dajanje v promet.30

Po koncu prehodnega obdobja sedež ali stalno prebivališče v Združenem kraljestvu
ne bo več v skladu z navedenimi zahtevami.
V skladu z živilsko zakonodajo EU je v nekaterih primerih za odobritev EU treba
predložiti dokumentacijo za odobritev prek pristojnega organa države članice EU. V
nadaljevanju je navedenih nekaj primerov:


v skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih
za stik z živili, se morajo vloge za odobritev snovi predložiti pristojnemu organu
države članice EU;



v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in
krmi se morajo vloge za odobritev poslati Evropski agenciji za varnost hrane
(EFSA) prek pristojnega organa države članice;



člen 15 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.
decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih zahteva, da se
vloga za odobritev pošlje pristojnemu nacionalnemu organu države članice.

Po koncu prehodnega obdobja predložitev vlog prek pristojnega organa Združenega
kraljestva ne bo več mogoča.
4.

ZA PROIZVODNJO ŽIVIL/PRAVILA O HIGIENI ŽIVIL, OBSEVANJE ŽIVIL,
TRŽNI STANDARDI, POTRDILA O ULOVU (RIBIŠKI PROIZVODI)

PRAVILA

Živilska zakonodaja EU določa pravila za proizvodnjo živil v EU in tretjih državah,
če se ta živila dajo na trg EU. Živilska zakonodaja EU določa tudi posebne kontrole
ob vnosu živil v EU.

30

Enake ali podobne zahteve so določene v sektorski zakonodaji o materialih, namenjenih za stik z živili.
Kar zadeva materiale iz keramike, namenjene za stik z živili, glej člen 2(a)(1) Direktive Sveta
84/500/EGS z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na
keramične izdelke, namenjene za stik z živili (UL L 277, 20.10.1984, str. 12).
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4.1.

Živila živalskega izvora31
Vnos živil živalskega izvora iz Združenega kraljestva v EU

4.1.1.

Po koncu prehodnega obdobja bo vnos živil živalskega izvora iz
Združenega kraljestva v EU prepovedan, razen če bodo izpolnjene
določene zahteve, med katerimi so naslednje:


Komisija je Združeno kraljestvo „uvrstila na seznam“ za namene
varovanja javnega zdravja32 in zdravja živali33. Za „uvrstitev na
seznam“ tretjih držav se uporabljajo člen 6(1)(a) Uredbe (ES)
št. 853/200434, člen 127 Uredbe (EU) 2017/62535, člen 4 Uredbe
(EU) 2019/62536 in člen 8 Direktive Sveta 2002/99/ES;



obrat v Združenem kraljestvu, iz katerega je bilo živilo poslano in
v katerem je bilo pridobljeno ali pripravljeno, je „uvrščen na
seznam“ za namene varovanja javnega zdravja. Za „uvrstitev na
seznam“ obratov se uporabljata člen 6(1)(b)(i) in (ii) Uredbe (ES)
št. 853/2004 ter člen 5 Uredbe (EU) 2019/625;



Komisija je Združeno kraljestvo „uvrstila na seznam“ tretjih držav,
ki imajo načrt nadzora nad ostanki, odobren v skladu z
Direktivo 96/23/ES37, za živali in živalske proizvode iz te
direktive. Za „uvrstitev na seznam“ tretjih držav se uporablja
poglavje VI Direktive 96/23/ES;

31

Za „sestavljene proizvode“ (tj. živila, namenjena prehrani ljudi, ki vsebujejo predelane proizvode
živalskega izvora in proizvode rastlinskega izvora) Odločba Komisije 2007/275/ES z dne
17. aprila 2007 o seznamih sestavljenih proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih
točkah (UL L 116, 4.5.2007, str. 9) ter Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o
določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o
spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009 (UL L 12, 14.1.2012, str. 1) določata
posebna pravila.

32

Člen 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU)
2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in
blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (UL L 131, 17.5.2019, str. 18).

33

Člen 8 Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim
varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora,
namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

34

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih
pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

35

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o
zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

36

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga,
namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (UL L 131, 17.5.2019, str. 18).

37

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih
ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).
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uvoženo živilo izpolnjuje vse zahteve v zvezi s higieno živil iz
členov 4 do 6 Uredbe (ES) št. 852/200438 ter členov 3, 4, 5, 7 in 8
Uredbe (ES) št. 853/200439. Možnost sprejetja nacionalnih
ukrepov za doseganje standardov higiene živil EU (določbe o
prožnosti) v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 852/2004 in
členom 10(3) Uredbe (ES) št. 853/2004 za Združeno kraljestvo ne
velja več.
Nosilci živilske dejavnosti, ki uvažajo proizvode živalskega izvora,
morajo zagotoviti, da se uvoz izvaja le, če so po koncu prehodnega
obdobja izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.40
Po koncu prehodnega obdobja se bo ob vstopu v EU z obveznimi
mejnimi kontrolami na prvi vstopni točki na ozemlje Unije preverjalo
izpolnjevanje teh zahtev:



ta živila lahko vstopijo v EU samo prek „mejnih kontrolnih točk“,
določenih za odobrene kategorije;41



za vsako pošiljko je treba izvesti dokumentacijske in
identifikacijske preglede ter ustrezno pogosto tudi fizične
preglede;42



vsaki pošiljki mora biti priloženo spričevalo v skladu z živilsko
zakonodajo EU;43 44



izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ki je predmet
uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, mora predložiti
predhodno uradno obvestilo o prispetju pošiljke, in sicer vsaj en
delovni dan pred pričakovanim prispetjem, razen če je zaradi
logističnih omejitev rok za predhodno uradno obvestilo krajši (v
tem primeru velja rok vsaj štiri ure pred pričakovanim prispetjem
pošiljke).45

38

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL
L 139, 30.4.2004, str. 1).

39

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih
pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

40

Odstavki 1 do 4 člena 6 Uredbe (ES) št. 853/2004.

41

Člen 47(1) in člen 60(1) Uredbe (EU) 2017/625.

42

Člen 49(1) in člen 54 Uredbe (EU) 2017/625 ter člen 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2129
(UL L 321, 12.12.2019, str. 122).

43

Člen 126 Uredbe (EU) 2017/625.

44

Člen 9 Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim
varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora,
namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

45

Člen 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega
uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo (UL L 165,
21.6.2019, str. 8).
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Za te preglede veljajo pristojbine, določene v členu 79 Uredbe (EU)
2017/625.
Tranzit proizvodov živalskega izvora iz države članice EU v drugo
državo članico EU prek tretje države

4.1.2.

Kar zadeva tranzit proizvodov živalskega izvora iz države članice EU
v drugo državo članico EU prek tretje države, velja naslednje:


ti proizvodi lahko ponovno vstopijo v EU le prek določene mejne
kontrolne točke;46



za vsako pošiljko se opravi dokumentacijski pregled, s katerim se
preveri, ali so proizvodi dejansko iz EU, vključno z ustreznim
obvestilom v sistemu TRACES;47



odgovorni izvajalec dejavnosti mora predložiti predhodno uradno
obvestilo o prispetju pošiljke, in sicer vsaj en delovni dan pred
pričakovanim prispetjem, razen če je zaradi logističnih omejitev
rok za predhodno uradno obvestilo krajši (v tem primeru velja rok
vsaj štiri ure pred pričakovanim prispetjem pošiljke).48
Za te preglede veljajo pristojbine, določene v členu 79 Uredbe (EU)
2017/625.
Te določbe se uporabljajo ne glede na pogoje, ki jih morda zahteva
Združeno kraljestvo za tranzit na svojem ozemlju.
Tranzit proizvodov živalskega izvora iz tretje države v drugo tretjo
državo prek EU-27

4.1.3.

Kar zadeva tranzit proizvodov živalskega izvora iz tretje države v
drugo tretjo državo prek EU-27, velja naslednje:


ti proizvodi lahko vstopijo v EU-27 le prek določene mejne
kontrolne točke;49



tranzit teh proizvodov se odobri le, če je rezultat dokumentacijskih
in identifikacijskih pregledov ugoden;50



pošiljko proizvodov spremlja skupni zdravstveni vstopni
dokument in pošiljka zapusti mejno kontrolno točko v vozilih ali

46

Člen 37(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124 (UL l 321, 12.12.2019, str. 73).

47

Člen 49(1) Uredbe (EU) 2017/625 in člen 37(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124.

48

Člen 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega
uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo (UL L 165,
21.6.2019, str. 8).

49

Člen 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625.

50

Člen 49(1) Uredbe (EU) 2017/625 ter člen 19(b) in (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124
(UL L 321, 12.12.2019, str. 73).
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zabojnikih za prevoz, ki jih je zapečatil organ na mejni kontrolni
točki;51


pošiljka se pod carinskim nadzorom brez raztovarjanja ali
razdelitve blaga najpozneje v 15 dneh neposredno prepelje od
mejne kontrolne točke vnosa v Unijo do mejne kontrolne točke
izstopa iz Unije.52
Za te preglede veljajo pristojbine, določene v členu 79 Uredbe (EU)
2017/625.

4.2. Živila neživalskega izvora
V nasprotju z živili živalskega izvora za uvoz živil neživalskega izvora ne veljajo
zahteve glede uvrstitve na seznam tretjih držav in obratov.53
Države članice EU morajo izvajati reden uradni nadzor uvoženih živil
neživalskega izvora. Ta nadzor je organiziran na podlagi tveganja in ustrezno
pogosto. Nadzor mora zajemati vse vidike živilske zakonodaje. V primeru
znanega ali nastajajočega tveganja se lahko uporabljajo pravila EU, ki določajo
začasen poostren uradni nadzor na določenih mejnih kontrolnih točkah EU.54
4.3. Obsevana živila
Živila, obdelana z ionizirajočim sevanjem, ureja pravo EU.55 Po koncu
prehodnega obdobja bo uvoz obsevanih živil iz Združenega kraljestva v EU
prepovedan, razen če Komisija objekte za obsevanje v Združenem kraljestvu
„uvrsti na seznam“. Za „uvrstitev na seznam“ tretjih držav se uporablja člen 9(2)
Direktive 1999/2/ES.

51

Člen 19(d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124.

52

Člen 19(e)(i) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124.

53

Izjema so kalčki, za katere se uporablja posebna ureditev (glej Uredbo (EU) št. 210/2013 z dne
11. marca 2013 o odobritvi obratov za proizvodnjo kalčkov v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004
Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 68, 12.3.2013, str. 24).

54

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega
nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo,
izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU)
2018/1660 (UL L 277, 29.10.2019, str. 89).

55

Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju
zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (UL
L 66, 13.3.1999, str. 16).
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4.4. Skladnost z mejnimi vrednostmi za sevanje radioaktivnega cezija
Pravo EU za nekatere kmetijske proizvode, ki izvirajo iz tretjih držav, določa
najvišje dovoljene ravni radioaktivnega cezija, ki se preverjajo ob uvozu v EU.56
Po koncu prehodnega obdobja se bodo za take proizvode, uvožene iz Združenega
kraljestva v EU, uporabljale zahteve glede uradnih spričeval za nekatere
proizvode.
4.5. Tržni standardi za nekatera uvožena živila
Pravo EU poleg sanitarnih in fitosanitarnih spričeval zahteva spričevala (tržni
standard) za nekatere kmetijske proizvode, uvožene v EU. To velja za:


10 vrst sadja in zelenjave:57 v skladu s členom 13 Uredbe (EU)
št. 543/2011 na točki uvoza v EU obstajata dve možnosti za sprejetje
carinske deklaracije:
o pristojni inšpekcijski organ države članice EU uvoznice opravi
preverjanje in izda potrdilo o skladnosti (ter obvesti carinski organ,
da je bilo za zadevne serije izdano potrdilo o skladnosti), ali
o pristojni inšpekcijski organ obvesti carinski organ, da za zadevne
serije ni izdal potrdila o skladnosti, ker teh ni bilo treba pregledati v
smislu ocene tveganja iz člena 11(1) Uredbe (EU) št. 543/2011.
To ne velja, če je Komisija odobrila preverjanje skladnosti s tržnimi
standardi, ki ga je opravilo Združeno kraljestvo pred uvozom v Unijo, pod
pogoji iz členov 15 in 16 Uredbe (EU) št. 543/2011;



perutnino: v skladu s členom 14 Uredbe Komisije (ES) št. 543/200858 se za
uporabo neobveznih označb, kot je „prosta reja“, zahteva certifikat, ki ga
izda pristojni organ države porekla;



jajca: v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 589/200859 morajo biti namizna
jajca, uvožena iz tretjih držav, označena z načinom reje „ni po standardih
EU“. To ne velja, če Komisija sprejme delegirani akt, da bi upoštevala

56

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2020/1158 z dne 5. avgusta 2020 o pogojih, ki urejajo uvoz živil
in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L 257, 6.8.2020,
str. 1).

57

Člen 3(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih
pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja
in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

58

Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 543/2008 z dne 16. junija 2008 o uvedbi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso (UL L 157,
17.6.2008, str. 46).

59

Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 6).
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pogoje, pod katerimi se za uvožena jajca šteje, da imajo enakovredno raven
skladnosti s tržnimi standardi Unije za jajca;


vino: v skladu s členom 90 Delegirane uredbe (EU) št. 1308/2013 je treba
nekaterim vinskim proizvodom priložiti potrdilo, ki ga v državi porekla
proizvoda sestavi pristojni organ, in analizno poročilo, ki ga sestavi organ ali
urad, ki ga imenuje tretja država porekla. Da bi se zmanjšalo število
dokumentov, ki se zahtevajo za uvoz v Unijo, in pristojnim organom držav
članic olajšalo preverjanje, bi bilo treba navedeno potrdilo in analizno
poročilo združiti in vključiti v en sam dokument, tj. dokument VI-1. V
skladu s členom 51(1)(b) Uredbe 2018/27360 morajo tretje države sporočiti
ime in naslov organov ali uradov, ki jih je imenovala država porekla, ali, če
v državi porekla ne obstajajo, že pooblaščen laboratorij zunaj države porekla
proizvoda, da izpolni oddelek za analizno poročilo v dokumentih VI-1;



hmelj: v skladu s členom 1(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1295/200861 je za
uvoz hmelja potrebno spričevalo o enakovrednosti;



konoplja: za uvoz konoplje trenutno velja zahteva za uvozno dovoljenje.62 63

Po koncu prehodnega obdobja se bodo za take proizvode, uvožene iz
Združenega kraljestva v EU, uporabljale zahteve glede certifikatov.
4.6. Potrdila o ulovu (ribiški proizvodi)
V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1005/200864 se za uvoz ribiških
proizvodov, zajetih v Prilogi I k navedeni uredbi, na trg EU zahtevajo potrdilo
o ulovu, ki ga potrdi tretja država zastave ribiškega plovila, ki je opravilo ulov,

60

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.
1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra
vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega
prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št.
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb
Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije
(ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 1).

61

Uredba Komisije (ES) št. 1295/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (UL
L 340, 19.12.2008, str. 45).

62

Člen 189 Uredbe (EU) št. 1308/2013, člen 9 in Priloga (oddelki C, D in G dela I) Delegirane uredbe
(EU) 2016/1237, člen 17 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

63

Poleg tega velja naslednje: surova prava konoplja, ki spada pod oznako KN 5302 10, mora imeti
vsebnost tetrahidrokanabinola (THC), ki ne presega 0,2 %; semena konoplje za setev mora spremljati
dokazilo, da vsebnost THC zadevne sorte ne presega 0,2 %; semena konoplje, ki niso namenjena setvi,
lahko uvažajo le uvozniki, ki jim je dovoljenje izdala država članica. Pooblaščeni uvozniki morajo
predložiti dokazilo, da je seme v stanju, ki izključuje uporabo za setev, ali v mešanici s semenom, ki ni
seme konoplje, za prehrano živali ali da je bilo izvoženo v tretjo državo.

64

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za
njegovo odpravljanje (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).
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ter drugi spremni dokumenti, navedeni v prilogah II in IV k navedeni uredbi.
Države članice morajo v posebnih okoliščinah potrdila o ulovu potrditi.
Po koncu prehodnega obdobja se bodo za ribiške proizvode, uvožene iz
Združenega kraljestva v EU, uporabljale zahteve za potrdila o ulovu.
B. POMEMBNE DOLOČBE O LOČITVI IZ SPORAZUMA O IZSTOPU65
1.

ŽIVILA NEŽIVALSKEGA IZVORA
Člen 41(1) Sporazuma o izstopu določa, da je obstoječe in posamično
razpoznavno blago, zakonito dano na trg v EU ali Združenem kraljestvu pred
koncem prehodnega obdobja, lahko še naprej dostopno na trgu EU ali
Združenega kraljestva ter potuje med tema dvema trgoma, dokler ne dospe do
končnega uporabnika.
Gospodarski subjekt, ki se sklicuje na navedeno določbo, nosi dokazno breme,
da na podlagi katerega koli ustreznega dokumenta dokaže, da je bilo blago
dano na trg v EU ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja.66
Za namene navedene določbe „dajanje na trg“ pomeni, da je blago prvič
dobavljeno za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v okviru gospodarske
dejavnosti v zameno za plačilo ali brezplačno.67 „Dobava blaga za distribucijo,
porabo ali uporabo“ pomeni, da je „obstoječe in posamično razpoznavno blago
po končani proizvodnji predmet pisne ali ustne pogodbe med dvema ali več
pravnimi ali fizičnimi osebami o prenosu lastništva, kakršne koli druge
premoženjske pravice ali posesti zadevnega blaga ali da je predmet ponudbe
pravni ali fizični osebi, da sklene tako pogodbo.“68
Primer: Posamezno živilo (neživalskega izvora), ki ga proizvajalec s sedežem
v Združenem kraljestvu proda trgovcu na debelo s sedežem v Združenem
kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja, se lahko še naprej uvaža v EU, ne
da bi bilo potrebno ponovno označevanje z navedbo imena ali naziva podjetja
in naslova uvoznika iz EU.

65

Če je bilo posamezno živilo zadržano v EU pred koncem prehodnega obdobja za prodajo, vključno s
ponujanjem za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali ne, se lahko ta „zaloga“ živila
prodaja, distribuira ali prenese v EU po koncu prehodnega obdobja (glej opredelitev iz člena 3(8)
Uredbe (ES) št. 178/2002: „‚dajanje v promet‘ pomeni imeti živila ali krmo za prodajo, vključno s
ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo,
distribucijo in druge oblike njihovih prenosov“).

66

Člen 42 Sporazuma o izstopu.

67

Člen 40(a) in (b) Sporazuma o izstopu.

68

Člen 40(c) Sporazuma o izstopu.
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2.

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA
Pravila iz dela B.1 tega obvestila se ne uporabljajo za živila živalskega
izvora.69
Ti proizvodi morajo biti skladni s pravili EU za živila iz dela A tega obvestila
po koncu prehodnega obdobja, tudi če je bil proizvod dan na trg v Združenem
kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja.

ZA ŽIVILA, KI SE UPORABLJAJO NA
PREHODNEGA OBDOBJA

C. PRAVILA

SEVERNEM IRSKEM

PO KONCU

Po koncu prehodnega obdobja se uporablja Protokol o Irski/Severni Irski. 70 Protokol
o Irski/Severni Irski je predmet redne privolitve izvršnega organa in skupščine
Severne Irske, pri čemer začetno obdobje uporabe zajema štiri leta po koncu
prehodnega obdobja.71
Na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski se nekatere določbe prava EU uporabljajo
tudi za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko. Poleg tega sta se EU in
Združeno kraljestvo v Protokolu o Irski/Severni Irski dogovorila, da se, kolikor se
določbe EU uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko,
Severna Irska obravnava kot država članica.72
Protokol o Irski/Severni Irski določa, da se živilska zakonodaja EU uporablja za
Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.73
To pomeni, da sklicevanje na EU in države članice EU v delih A in B tega obvestila
vključuje Severno Irsko, sklicevanje na Združeno kraljestvo pa se nanaša le na Veliko
Britanijo.74
Natančneje povedano, to med drugim pomeni naslednje:


živila, dana na trg na Severnem Irskem, morajo biti skladna z živilsko zakonodajo
EU, kar zadeva zahteve za dovoljenja, označevanje itd.;



živila, poslana iz Severne Irske v EU, niso uvožena živila (glej oddelek A zgoraj);

69

Člen 41(3)(b) Sporazuma o izstopu.

70

Člen 185 Sporazuma o izstopu.

71

Člen 18 Protokola o Irski/Severni Irski.

72

Člen 7(1) Sporazuma o izstopu v povezavi s členom 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski.

73

Člen 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski ter deli 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 46 in 47 Priloge 2 k
navedenemu protokolu.

74

Ne glede na to se bodo vsa ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, po koncu
prehodnega obdobja štela za plovila tretjih držav.
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živila, poslana iz Velike Britanije na Severno Irsko, so uvožena živila (glej
oddelek A zgoraj);



vsaka „uvrstitev na seznam“ ali „dovoljenje“ Združenega kraljestva (glej oddelek
A zgoraj) ne bi vključevala Severne Irske;



kadar je treba kot del ocene, registracije, certifikata, odobritve ali dovoljenja
navesti državo članico, se v zvezi s Severno Irsko Združeno kraljestvo navede kot
„United Kingdom (Northern Ireland)“ ali „UK (NI)“;75



kadar pravo EU ureja označevanje porekla živila (za primere glej oddelek A.1
zgoraj), se Severna Irska šteje za državo članico EU.

Vendar Protokol o Irski/Severni Irski izključuje možnost, da Združeno kraljestvo v
zvezi s Severno Irsko


sodeluje pri odločanju in oblikovanju odločitev Unije;76



sproži postopke ugovora, zaščitne postopke ali arbitražne postopke, kolikor ti
postopki zadevajo predpise, standarde, ocene, registracije, certifikate, odobritve in
dovoljenja, ki jih izdajo ali opravijo države članice EU;77



deluje kot vodilni organ za ocene, preglede in izdajo dovoljenj;78



se sklicuje na načelo države izvora ali vzajemnega priznavanja za izdelke, ki so
bili zakonito dani na trg Severne Irske.79

Natančneje povedano, to med drugim pomeni naslednje:


na neharmoniziranem področju se na dejstvo, da je živilo zakonito dano na trg
Severne Irske, ni mogoče sklicevati, če je živilo dano na trg v EU.

Na
spletišču
Komisije
o
uvozu
živil
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en) in ekološkem
kmetovanju (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sl) so na voljo splošne
informacije v zvezi z živilsko zakonodajo EU za uvožena živila in ekološko kmetovanje.
Te strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
Evropska komisija
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
75

Četrti pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.

76

V okviru skupne posvetovalne delovne skupine, ustanovljene s členom 15 Protokola o Irski/Severni
Irski, se po potrebi opravi izmenjava informacij ali medsebojno posvetovanje.

77

Peti pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.

78

Člen 13(6) Protokola o Irski/Severni Irski.

79

Prvi pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.
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Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo
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PRILOGA 1:

ŽIVILSKA ZAKONODAJA EU, KI USKLAJUJE OZNAČEVANJE ŽIVIL, DANIH
NA TRG EU



Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom;80

z

dne



Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih;81

z

dne



Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013
o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne
zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno
težo;82



Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi83 ter Uredba (ES)
št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o
sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil
in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi
Direktive 2001/18/ES84;



Uredba (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov;85



Uredba (EU) št. 1379/2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in
proizvode iz ribogojstva;86



sektorska živilska zakonodaja EU, ki obravnava označevanje živil in informacije
o živilih, kot so zakonodaja o žganih pijačah87, medu88, kavnih in cikorijinih
ekstraktih89, kakavovih in čokoladnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi90,

80

UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

81

UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

82

UL L 181, 29.6.2013, str. 35.

83

UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

84

UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

85

UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

86

UL L 345, 28.12.2013, str. 1.

87

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu,
predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

88

Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu (UL L 10, 12.1.2002, str. 47).

89

Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih
ekstraktih (UL L 66, 13.3.1999, str. 26).
18

nekaterih sladkorjih91, sadju in zelenjavi ter predelanem sadju in zelenjavi92,
sadnih sokovih93, sadnih džemih, želejih in marmeladah94, oljčnem olju in olju iz
oljčnih tropin95 ter nekaterih mlečnih izdelkih96;


Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov;97



Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000
o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju
govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa;98



Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o
izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod.99

90

Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in
čokolade, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 197, 3.8.2000, str. 19).

91

Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano
ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 53).

92

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in
zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

93

Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih
proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 58).

94

Direktiva Sveta 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih, marmeladah in
sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 67).

95

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje
(UL L 12, 14.1.2012, str. 14–21) in Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o
značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (UL L 248,
5.9.1991, str. 1).

96

Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti
dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L 15, 17.1.2002, str. 19).

97

UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

98

UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

99

UL L 164, 26.6.2009, str. 45.
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