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Bruxelles, XXX

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE I HENHOLD TIL EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/54/EF AF 18. JUNI 2009 OM UDVINDING OG
MARKEDSFØRING AF NATURLIGT MINERALVAND (DIREKTIV 2009/54/EF)
Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør fødevarevirksomhedsledere, der beskæftiger sig med udvinding og
markedsføring af naturligt mineralvand, være opmærksomme på de juridiske
konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være
et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne vedrørende udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand fra
udtrædelsesdatoen finde anvendelse på Det Forenede Kongerige som et tredjeland. Dette
har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser på de forskellige områder af
lovgivningen om naturligt mineralvand:
I overensstemmelse med artikel 1. stk. 1 og 2, og artikel 2 i direktiv 2009/54/EF, kan
vand kun markedsføres som naturligt mineralvand i Den Europæiske Union, hvis det
opfylder følgende krav:
- Hvis vandet udvindes af jorden i en medlemsstat, har den pågældende medlemsstats
ansvarlige myndighed anerkendt vandet som naturligt mineralvand, jf. direktiv
2009/54/EF.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

- Hvis vandet udvindes af jorden i et tredjeland, har en medlemsstats ansvarlige
myndighed anerkendt vandet som naturligt mineralvand, jf. direktiv 2009/54/EF4.
Følgende er derfor tilfældet fra udtrædelsesdatoen:
Vand, der på nuværende tidspunkt udvindes af jorden i og er anerkendt af Det
Forenede Kongerige som naturligt mineralvand, skal betragtes som udvundet af jorden i
et tredjeland og bør ikke længere være godkendt til import til Den Europæiske Union,
medmindre det er anerkendt som sådan af en anden medlemsstats ansvarlige myndighed.
Vand, der på nuværende tidspunkt udvindes af jorden i et tredjeland og er
anerkendt af Det Forenede Kongeriges ansvarlige myndighed som naturligt mineralvand,
bør ikke længere være godkendt til import til Den Europæiske Union, medmindre det er
anerkendt som sådan af en anden medlemsstats ansvarlige myndighed.
Kommissionens websted om fødevaresikkerhed indeholder generelle oplysninger om
reglerne vedrørende udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand. Disse sider
opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
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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).
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