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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM UTVINNING OCH
SALUFÖRANDE AV NATURLIGA MINERALVATTEN (DIREKTIV 2009/54/EG)
Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna livsmedelsföretagare på
områdena utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten om de rättsliga
konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde kommer från och med utträdesdagen EU:s regler på områdena utvinning och
saluförande av naturliga mineralvatten att vara tillämpliga på Förenade kungariket i dess
egenskap av tredjeland. Detta får särskilt följande konsekvenser inom de olika områdena
för lagstiftningen om naturliga mineralvatten:
Enligt artiklarna 1.1, 1.2 och 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG4 får
vatten endast saluföras som naturliga mineralvatten i EU om de uppfyller följande krav:
– När det gäller vatten som utvunnits ur marken i en medlemsstat måste den ansvariga
myndigheten i den medlemsstaten ha erkänt vattnet som naturligt mineralvatten i enlighet
med direktiv 2009/54/EG.
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande
av naturliga mineralvatten (EUT L 164, 26.6.2009, s. 45)

– När det gäller vatten som utvunnits ur marken i ett tredjeland måste den ansvariga
myndigheten i en medlemsstat ha erkänt vattnet som naturligt mineralvatten i enlighet
med direktiv 2009/54/EG.
Från och med utträdesdagen gäller därför följande:
–
Vatten som för närvarande utvinns ur marken i Förenade kungariket och erkänns
av Förenade kungariket som naturligt mineralvatten ska betraktas som utvunnet ur
marken i ett tredjeland och inte längre godkännas för import till Europeiska unionen, om
inte den ansvariga myndigheten i en annan medlemsstat erkänt vattnet.
–
Vatten som för närvarande utvinns ur marken i ett tredjeland och erkänns av den
ansvariga myndigheten i Förenade kungariket som naturligt mineralvatten är inte längre
godkänt för import till Europeiska unionen, om det inte erkänts som sådant av den
ansvariga myndigheten i en annan medlemsstat.
På kommissionens webbplats om hälsa och livsmedelssäkerhet finns allmän information
om reglerna för utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten. Webbplatsen
kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
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