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FRÅGOR OCH SVAR OM FODER MED ANLEDNING AV FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE
UR EUROPEISKA UNIONEN

Den 23 januari 2018 offentliggjorde EU-kommissionen Tillkännagivande till berörda
aktörer – Förenade kungarikets utträde och EU-reglerna om foder1. I tillkännagivandet
erinrades det om följande.
”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 utträde2 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).3 Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland4.
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 företagare med verksamhet inom
området för djurfoder, t.ex. sökande och innehavare av godkännanden av fodertillsatser,
sökande som vill uppdatera förteckningen över foder avsett för särskilda näringsbehov
och foderföretagare som avser exportera till EU, 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 EU:s regler om djurfoder från och med utträdesdagen inte längre att
vara tillämpliga på Förenade kungariket.”
Följande frågor och svar (FoS) har sammanställts av kommissionen och syftar till att ge
ytterligare vägledning på grundval av ovannämnda tillkännagivande till berörda aktörer.
Frågorna och svaren kommer att uppdateras och kompletteras vid behov.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
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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.
Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

1.

VAD HAR EU FÖR REGLER OM FODER?
I fyra olika rättsakter om foder anges krav för tredjeländer som kommer att innebära
vissa skyldigheter för foderföretagare i Förenade kungariket enligt följande:




2.

Företag som exporterar till EU – Förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande
av krav för foderhygien5 och kommissionens direktiv 98/51/EG6.
Sökande av godkännanden av fodertillsatser – Förordning (EG) nr 1831/2003
om fodertillsatser7.
Sökande av godkännanden för särskilda näringsbehov – Förordning (EG)
nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder8.

FÖRETAG SOM EXPORTERAR TILL EU
2.1.

Vilka krav ställs vid import av foder till EU?
Förteckningen över tredjeländer från vilka foder får importeras till EU9 har
ännu inte upprättats. I enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 183/2005
gäller villkoren i artikel 6 i kommissionens direktiv 98/51/EG10, där följande
föreskrivs:


Tredjelandsanläggningar måste ha en företrädare etablerad i EU.



Företrädaren måste säkerställa att anläggningen uppfyller
foderhygienkrav som minst motsvarar dem som gäller i EU.



Företrädaren måste föra ett register över de produkter från de
företrädda anläggningarna som släppts ut på EU-marknaden.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande
av krav för foderhygien, EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.
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Kommissionens direktiv 98/51/EG av den 9 juli 1998 om vissa genomförandeåtgärder avseende rådets
direktiv 95/69/EG om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar
och mellanhänder inom fodersektorn, EGT L 208, 24.7.1998, s. 43. Direktivet upphävdes genom
förordning (EG) nr 183/2005, men interimistiska åtgärder gäller i enlighet med artikel 24 i
förordningen.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om
fodertillsatser, EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på
marknaden och användning av foder, EUT L 229, 1.9.2009, s. 1.

9

Artikel 23 i förordning (EG) nr 183/2005.
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Kommissionens direktiv 98/51/EG av den 9 juli 1998 om vissa genomförandeåtgärder avseende rådets
direktiv 95/69/EG om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar
och mellanhänder inom fodersektorn, EGT L 208, 24.7.1998, s. 43.
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3.

GODKÄNNANDE

AV FODERTILLSATSER KOPPLADE TILL EN INNEHAVARE AV ETT

GODKÄNNANDE

3.1.

Jag är verksam i Förenade kungariket och har ansökt om godkännande
av en fodertillsats kopplad till en innehavare av ett godkännande, men
min produkt ha ännu inte godkänts. Vad bör jag tänka på?
För vissa tillsatser11 gäller i enlighet med artikel 3.3 förordning (EG)
nr 1831/2003 att innehavaren av godkännandet måste vara den som först
släpper ut produkten på marknaden. Namnet på innehavaren av godkännandet
finns i godkännandeförordningen för de tillsatserna.12
Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1831/2003 ska den som ansöker om ett
godkännande eller dennes företrädare ha sitt säte i EU.
Om den som ansöker om ett godkännande eller dennes företrädare nu har sitt
säte i Förenade kungariket, bör denne alltså etablera sig i EU eller utse en
företrädare som har sitt säte i EU. De relevanta nya kontaktuppgifterna ska
lämnas till EU-kommissionen.

3.2.

Vad måste en innehavare i Förenade kungariket av ett redan beviljat
godkännande för en fodertillsats göra?
Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1831/2003 ska den som ansöker om ett
godkännande eller dennes företrädare ha sitt säte i EU.
En innehavare av ett godkännande som har sitt säte i Förenade kungariket bör
alltså etablera sig i EU eller utse en företrädare som har sitt säte i EU.
Godkännandet måste ändras så att det överensstämmer med de ändrade
förhållandena.
Innehavaren av godkännandet bör lämna relevanta kontaktuppgifter till EUkommissionen, så att den kan se till att förordningen om godkännande av
tillsatsen ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.3 i
förordning (EG) nr 1831/2003. Det tar några månader (cirka fyra) att
genomföra förfarandet, så innehavare av godkännanden i Förenade kungariket
måste inleda förfarandet i god tid så att det kan avslutas före utträdesdagen.
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Tillsatser kopplade till en innehavare av ett godkännande är sådana som innehåller, består av eller är
framställda av genetiskt modifierade organismer och sådana som hör till någon av kategorierna
zootekniska tillsatser, koccidiostatika och histomonostatika.
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Artikel 9.6 i förordning (EG) nr 1831/2003.
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4.

GODKÄNNANDEN AV ALLMÄNNA FODERTILLSATSER
För fodertillsatser som inte är kopplade till en specifik innehavare av ett
godkännande (dvs. andra fodertillsatser än dem som avses i punkt 3) (nedan kallade
allmänna fodertillsatser)13 gäller följande:

5.



Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 ska den som ansöker om
ett godkännande eller dennes företrädare ha sitt säte i EU. Om godkännandet
ännu inte har beviljats bör en sökande som har sitt säte i Förenade kungariket
etablera sig i EU eller i enlighet med artikel 7.1 utse en företrädare som har
sitt säte i EU och informera EU-kommissionen om relevanta
kontaktuppgifter.



Detsamma gäller, i enlighet med artikel 13.5 i förordning (EG)
nr 1831/2003, vid ansökan om en ny användning, en ändring eller en
förnyelse av ett godkännande.



Om tillsatsen redan är godkänd behöver dåvarande sökande inte ha sitt säte i
EU eller utse en företrädare i EU.

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR FODER AVSETT FÖR SÄRSKILDA
NÄRINGSBEHOV

Ansökningar som gäller foder avsett för särskilda näringsbehov regleras i artiklarna
9 och 10 i förordning (EG) nr 767/2009. Enligt artikel 10.2 i förordning (EG)
nr 767/2009 ska den som ansöker om att uppdatera förteckningen över avsedda
användningsområden ha sitt säte i EU.
Om ansökan ännu inte har beviljats måste sökanden ha sitt säte i EU.
Om ansökan redan har beviljats behöver dåvarande sökande inte ha sitt säte i EU.
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Tekniska tillsatser, organoleptiska tillsatser och näringstillsatser. Se bilaga I till förordning (EG) nr
1831/2003.
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