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Aftalen mellem EU og Storbritannien

 En bred aftale om økonomisk samarbejde

 Fuld told- og kvotefrihed inden for alle sektorer

 En række regler, der skal skabe en så gnidningsfri varehandel som mulig, herunder regler om 
dyre- og plantesundhed (de såkaldte SPS standarder)

 Gensidig anerkendelse på regler om og certificering ift. (bl.a.) økologi og vin

 EU lovgivning finder anvendelse på import fra Storbritannien fra 1. januar 2021
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Aftalen mellem EU og Storbritannien

 Handlen med Storbritannien vil betyde flere omkostninger og mindre smidighed, fordi 
Storbritannien ikke længere er en del af EUs Indre Marked. 

 Den fri bevægelig for varer forsvinder!

 Non-regression – klausuler på en række områder med henblik på at sikre fair konkurrence 
medfører, at EU-regler er basislovgivning (klima, miljø, statsstøtte).

 Storbritannien ønsker ikke dynamisk tilpasning og det betyder, at Storbritannien ikke tilpasser 
sig udviklingen i EU-lovgivningen.

 På fødevareområdet er udgangspunktet, at man spejler den eksisterende EU-lovgivning i første 
omgang. Det gælder ikke mindst ift. eksport og import af fødevarer. 

 Men et opmærksomhedspunkt, at Storbritannien vil selv – også ift. fødevarelovgiv-
ningen.
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Aftalen mellem EU og Storbritannien

 I aftalens SPS kapitel beskrives parternes forpligtelser og rettigheder i den fremtidige handel. 

 Med fokus på at fastholde et tæt og udviklende samarbejde baseret på kendte elementer som 
f.eks. eksisterende definitioner i Codex Alimentarius, samt med opbakning til eksisterende 
centrale (handels)elementer som risikovurdering, proportionalitet, udvikling af internationale 
standarder, minimering af administrative byrder, notifikation, kontrol og audit. 

 I artiklerne 16, 17 og 18  i kapitlet præciseres områder, som man især gerne vil samarbejde om 
at udvikle yderligere hhv. dyrevelfærd, AMR og bæredygtighed. 
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Eksport efter Brexit

 Tre-trins-raket i relation til SPS-kontrol 1. januar 2021 – 1. oktober 2021 – 1. januar 2022 

 (For levende dyr også et trin 4: Kontrol af dyr ved godkendt grænsekontrolsted i Storbritannien 1. 
marts 2022)

 Animalske produkter: 

 Fra 1. januar 2021: Handelsdokumenter

 Fra 1. oktober 2021: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS og eksportcertifikat

 Fra 1. januar 2022: Kontrol ved godkendt grænsekontrolsted i Storbritannien
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Eksport efter Brexit

 Animalske produkter underlagt beskyttelsesforanstaltninger ( f.eks. ved udbrud af smitsomme
dyresygdomme):

 1. januar 2021: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS, krav om eksportcertifikat samt UNN-nummer på
eksportcertifikatet

 1. januar 2022: Forhåndsanmeldelse I IPAFFS, eksportcertifikat og kontrol ved godkendt
grænsekontrolsted i Storbritannien

 Højrisiko- animalske biprodukter (svarende til kategori 1 og 2 jfr. EU-lovgivningen): 

 1. januar 2021: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS og handelsdokument

 1. oktober 2021: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS og eksportcertifikat

 1. januar 2022: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS, eksportcertifikat samt kontrol ved
godkendt grænsekontrolsted i Storbritannien

8



Eksport efter Brexit

 Lav-risiko animalske biprodukter:

 1. januar 2021: Handelsdokumenter

 1. oktober 2021: Eksportcertifikat

 1. januar 2022: Forhåndsanmeldelse i IPAFFS, eksportcertifikat samt kontrol ved godkendt
grænsekontrolsted i Storbritannien.

 Sammensatte produkter:

 “Gamle” EU-regler; derfor tjek teksten i forordning 2007/275: Storbritannien vil følge (som det ser ud 
nu!) de EU- regler for sammensatte produkter, som var gældende frem til 21. april 2021 
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Eksport efter Brexit

 Krav til baggrundsdokumentation ved handel ml. EU – Storbritannien – EU (re-eksport) frem til 1. 
oktober 2021 aftales mellem britisk importør og EU-eksportør. Ikke umiddelbart et anliggende for 
FVST.

 Fisk og fiskeprodukter, der stammer fra vildtfangede fisk, skal fra 1. januar 2021 ledsages af IUU-
fangstattester (udstedes de af Fiskeristyrelsen for dansk fangede fisk ), og hvis relevant også af 
forarbejdningserklæringer og oplagringsdokumenter (udstedes af Fødevarestyrelsen). 

 Aftale om ækvivalens mellem EU og Storbritannien på økologi frem til 31. december
2023 – gensidig anerkendelse af lovgivning og certificering 
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Eksport efter Brexit

Nyttige links - Storbritannien.

The Border Operating Model

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Health certificates for animal and animal product exports to GB

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-
imports-to-great-britain

Certification requirements

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-
animal-products-to-the-uk
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Import efter Brexit

 Import fra Storbritannien har siden 1. januar 2021 skullet følge EUs lovgivning om import.

 Der skal udføres grænsekontrol af (bl.a.) animalske produkter og levende dyr ved EU’s ydre grænse
 Fødevarer (kød, fisk, æg, mælk, honning etc.)

 Animalske biprodukter

 Foder

 Produktionsdyr og kæledyr

 Esbjerg Havns grænsekontrolsted er godkendt til grænsekontrol af animalske varer fra Storbritannien. 
Her udføres en stor del af grænsekontrollen af varer fra Storbritannien til DK.

 Der skal udføres IUU-kontrol af fisk og fiskeprodukter af vildtfangne fisk, der indføres fra
Storbritannien, 

 FVST anvender EUs COVID-regler om kontrol af scannet kopi af originalcertifikat ved import fra 
Storbritannien - de pågældende regler gælder p.t. frem til 1. juli 2021 (forlænges)

 Aftale om ækvivalens mellem EU og Storbritannien på økologi frem til den 31. december
2023 – gensidig anerkendelse af lovgivning og certificering12



Import  efter Brexit
 Særligt om sammensatte produkter: (et produkt, der indeholder både forarbejdede animalske

produkter samt vegetabilske produkter).

 EU lovgivning omkring sammensatte produkter er ændret pr. 21. april 2021:

Sammensatte produkter inddeles i tre grupper:

a) produkter, som skal opbevares på køl / frost for at holde sig, 
 Skal ledsages af et sundhedscertifikat og skal til grænsekontrol ved indførslen.

b) langtidsholdbare (”shelf stable”) produkter, som indeholder forarbejdet kød – uanset mængde, 
 Skal ledsages af et sundhedscertifikat og skal til grænsekontrol ved indførslen.

a) langtidsholdbare produkter, som indeholder forarbejdede animalske produkter, der er omfattet af krav i 
bilag III til forordning 853/2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer (mælk, æg, fisk, m.v.), 
og som ikke indeholder forarbejdet kød.
 Skal ledsages af en privaterklæring fra importøren. Undtaget for grænsekontrol. Kontorolleres ved 

tilsyn på virksomheden

OBS: Storbritannien vil følge (som det ser ud nu!) de regler for sammensatte produkter, 
som var gældende til 21. april 2021, (jfr. tidligere slide).

/ Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation13



Import efter Brexit

 For alle tre grupper af sammensatte produkter gælder, at alle animalske ingredienser skal stamme fra 
godkendte lande (både dyresundheds- og restkoncentrationsmæssigt) og godkendte listede virksomheder.

 Kommissionen har meldt overgangsperiode ud: Sammensatte produkter, ledsaget af gammel 
certifikatmodel accepteres til 20. oktober 2021. 

 Sammensatte produkter, som før 21. april 2021 ikke har skullet ledsages af sundhedscertifikater og ikke 
har skullet til grænsekontrol, skal opfylde de nye betingelser. Sammensatte produkter ikke omfattet af 
certifikat eller kontrol, skal ledsages af privaterklæring. 
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Transit gennem Storbritannien (Landbridge)

Animalske varer, der transiterer gennem Storbritannien (EU->GB->EU) skal:

EU regler fra 1. januar 2021:
 Forhåndsanmeldes til grænsekontrol i Traces NT til det grænsekontrolsted, hvor varen genindføres. 

Skal  ledsages af dokumenter, der dokumenterer EU oprindelse.

 Skal gen-indføres i EU via et godkendt grænsekontrolsted, hvor der foretages dokumentkontrol og 
evt. identitets og fysisk kontrol. Grænsekontrollen godkender indførslen i Traces NT. 

 ABP skal forsegles.

 Levende dyr skal ledsages af samhandelscertifikater.

Storbritanniens regler:
 Fra 1. januar 2021 til 30. september 2021, er der for animalske varer ingen krav om hverken 

certifikater eller notifikation til myndighederne. Kan gå ind i Storbritannien via alle havne.

 Fra 1. oktober til 31.december 2021: Alle animalske varer skal ledsages af et GB transitcertifikat, og 
der skal forhåndsanmeldes i IPAFFS. Kan gå ind via alle havne.

 Fra 1. januar 2022: Reglerne vil blive offentliggjort i løbet af efteråret.
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Fødevareforhold - mærkning

 Storbritannien skal følge EUs fødevarelovgivning pr. 1. januar 2021 – det gælder også
mærkningsreglerne

 Handels- og samarbejdsaftalen samt Kommissionens forberedelsesnotits beskriver om 
overgangsperioder – hvis (føde)varen er markedsført i EU-27 inden udtrædelsesdatoen, kan disse 
fødevarer fortsat sælges, distribueres mv., uden at det er nødvendigt at ændre mærkningen. Dette
gælder alene ikke-animalske fødevarer. (og ikke-animalsk foder)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/eu_food_law_da_0.pdf

 Storbritannien opererer i udgangspunktet med en overgangsperiode for EU-producenters opfyldelse af 
gældende britiske mærkingskrav til og med den 30. September 2022.

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers

https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules CoI (Certificate of Inspection) 
pr. 1. januar 2022
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SPØRGSMÅL?

Tak for opmærksomheden!

skriv til 
91@fvst.dk

se vores hjemmeside:
www.fvst.dk/brexit

mailto:91@fvst.dk
http://www.fvst.dk/brexit

