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1. INTRODUKTION
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) forventes tidligst at kunne træde midlertidigt i kraft den 1.
april 2017. CETA er en såkaldt ”blandet aftale”, der inkluderer områder uden for EU’s eksklusive
kompetence. Med andre ord; områder hvor EU ikke har kompetencen til at indgå aftaler uden de nationale
medlemsstaters godkendelse. Dele af aftalen, der primært relaterer sig til investeringsbeskyttelse, vil derfor
efterfølgende skulle godkendes individuelt af de nationale parlamenter. Områder som markedsadgang er
dog ikke berørt. Langt størstedelen af aftalen vil dermed få effekt som følge af den midlertidige
ikrafttrædelse.
1.1 HVILKE MULIGHEDER SKABER CETA?
CETA vil i et stort omfang øge adgangen til den canadiske landbrugs- og fødevaresektor. Dette sker ved en
forhøjelse af toldkvoter eller reduktion af toldsatser. Således vil 91,7 % af toldsatserne på landbrugsområdet
blive fjernet, mens det samme gør sig gældende for 100 % af toldsatserne på fiskeriområdet.
1.2 GUIDE TIL DE VÆSENTLIGSTE ASPEKTER AF CETA
Nutidens frihandelsaftaler er en kompliceret affære, hvor man som virksomhed skal være opmærksom på
mange aspekter og regler. Særligt for små og mellemstore virksomheder kan det være en ressourcekrævende opgave at afdække, hvilke muligheder der skabes, og hvilke krav der stilles.
Formålet med denne korte guide er at give en introduktion til frihandelsaftaler baseret på frihandelsaftalen
mellem EU og Canada (CETA). Guiden tager udgangspunkt i de væsentligste aspekter, der relaterer sig til
markedsadgang. Den konsoliderede udgave af CETA udgør alt i alt ca. 1600 sider. Denne korte guide bør
derfor anses som et supplerende værktøj, der kan bruges til at afdække:
 Hvad man som virksomhed skal undersøge og klargøre ifm. eksport og import under en frihandelsaftale?
 Hvor i aftalen disse informationer findes, og hvordan de skal forstås?
 Hvem man som virksomhed skal/kan kontakte for at få vejledning og sikre, at man lever op til kravene?
1.3 STRUKTUR
Markedsadgang opfattes oftest som værende lig med toldreduktion. Samlet set beror den reelle markedsadgang dog også en på række andre faktorer. Disse faktorer gennemgås derfor en for en for at nuancere og
tydeliggøre de grundlæggende krav. Guiden er opbygget som følger:
Toldreduktion: Afsnit 2 om toldreduktion beskriver, hvordan toldreduktion finder sted, og fremhæver
udvalgte varekategorier, der kan have særlig interesse for danske virksomheder. Afsnittet suppleres af
annex 1, hvor flere varekategorier af potentiel interesse fremhæves.
Oprindelsesregler: Afsnit 3 om oprindelsesregler beskriver og forklarer de grundlæggende krav til
varekategoriers oprindelse under CETA. Afsnittet suppleres af annex 2, hvor oprindelsesregler for konkrete
varekategorier fremhæves.
Regulering: Afsnit 4 om regulering fremhæver områder, hvor europæisk og canadisk regulering findes
tilsvarende (ækvivalens). Afsnittet indeholder desuden en kort beskrivelse af det fremtidige regulatoriske
samarbejde mellem EU og Canada.
Dokumentation: Afsnit 5 om dokumentation oplister, hvilken form for dokumentation man som virksomhed
skal fremskaffe ifm. import og eksport under CETA. Afsnittet henviser derudover til de relevante danske
myndigheder, der står for udstedelsen af sådan dokumentation.
Tvistbilæggelse: Afsnit 6 om tvistbilæggelse beskriver kort, hvordan fremtidige handelstvister under CETA
vil blive behandlet samt i hvilket forum.
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2. TOLDREDUKTION
Samlet set vil CETA reducere tolden mellem EU og Canada med 99 %. På nogle områder fjernes tolden ved
aftalens ikrafttrædelse, mens toldreduktionen på andre områder gradvist indfases. Derudover forhøjes visse
toldkvoter betragteligt, hvilket betyder, at en større mængde af produktet kan eksporteres/importeres til
præferencetold (ingen eller nedsat told).
Den negative liste: CETA-aftalen gør brug af såkaldte negative lister ved toldreduktion. Alle toldsatser, som
IKKE nedsættes til 0 % ved aftalens ikrafttrædelse, fremgår af disse lister. Det vil yderligere fremgå, hvor
hurtigt en toldreduktion indfases, hvorvidt der er en toldkvote, samt om en varekategori helt friholdes fra
toldreduktion. Er jeres varekategori blevet fritaget for told? Find de relevante HS-koder og check her:
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cetaaecg/text-texte/02-A-A.aspx?lang=eng
Indfasningsperioder: I forhold til visse varekategorier opererer CETA med bestemte indfasningsperioder af
toldreduktion. Længden af indfasningsperioden kan variere, men vil være enten 4, 6 eller 8 år. I mange
situationer reduceres tolden gradvist over hele perioden.
Toldkvoter (Toldkontingent): Nogle varekategorier er underlagt toldkvoter. En toldkvote fastsætter en
specifik mængde, der kan importeres til præferencetold inden for kvoten. Uden for kvoten vil der blive pålagt
en told, der oftest er langt højere. En forhøjelse af toldkvoter vil i mange tilfælde også indfases gradvist.
2.1 EKSPORT
Særlige varekategorier fremhæves i de følgende afsnit. For et yderligere overblik henviser vi til Annex 1 i
dette dokument og/eller CETA-aftalen.
Canada forhøjer toldkvote for ost:
Europæiske virksomheder får nu øget adgang til Canadas sensitive og beskyttede mejerisektor. Den årlige
toldkvote for ost bliver således mere end fordoblet. Helt konkret bliver toldkvoten for kvalitetsost forhøjet med
16.000 mt, hvilket suppleres med yderligere 800 mt via Canadas WTO-kvote. Toldkvoten for industriost
forhøjes med 1.700 mt. Alt i alt en forhøjelse på 18.500 mt, der kan eksporteres toldfrit til Canada.
Forhøjelsen af toldkvoten indfases gradvist over de næste 6. år.
Kvalitetsost
År
1
2
3
4
5
6

Kvote i tons
2.667 + 800 (WTO)
5.333
8.000
10.667
13.333
16.000

Industriost (Til forarbejdning) (Bulk)
År
Kvote i tons
1
283
2
567
3
850
4
1133
5
1417
6
1700
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Forhøjelsen af toldkvoterne vil blive administreret af Canada via
en licensordning. Med andre ord skal potentielle importører af
dansk ost i Canada ansøge om en importlicens.
Toldkvoterne administreres på årlig basis. Fra år 1-5 vil 30 % af
den årlige toldkvote være tilgængelig for nye ansøgere. Fra år 6
og fremadrettet vil 10 % af den årlige toldkvote være tilgængelig
for nye ansøgere.
For at opfylde kravene til en importlicens skal ansøgeren være
bosiddende i Canada samt være aktiv i den canadiske ostesektor. For at blive betragtet som ny ansøger kræves det fra år
1-5, at ansøgeren (Importøren) ikke er tildelt en allokering under
den Canadiske WTO-kvote.
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2.2 IMPORT
EU tildeler Canada toldkvoter for rejer og frossen torsk:
EU har i CETA forpligtet sig til fuldt ud at liberalisere fiskerisektoren. 95,5 % af toldsatserne inden for dette
område fjernes ved aftalens ikrafttrædelse. For de resterende 4,5 % vil liberaliseringen gradvist indfases.
For udvalgte varekategorier tildeles Canada midlertidige toldkvoter, der skal sikre, at den eksisterende
markedsadgang ikke påvirkes negativt af den gradvise indfasning. Canada tildeles således en toldkvote for
rejer på 23.000 mt og 1.000 mt for frossen torsk. Den fulde toldkvote vil være tilgængelig fra CETA’s
ikrafttrædelse og 7 år frem.
Rejer
År
1-7
8
Frossen torsk
År
1-7
8

Kvote i tons
23.000
Fuld markedsadgang

Kvote i tons
1.000
Fuld markedsadgang

De nye toldkvoter vil blive administreret af EU ud fra et firstcome-first-served princip.

Toldkvoterne administreres på årlig basis og gøres fuldt
tilgængelige den 1. januar hvert år.

Toldkvoterne ophører fra år 8 og frem, da toldreduktionen på dette tidspunkt vil være fuldt indfaset.
Disse toldkvoter bør ikke forveksles med de såkaldte oprindelseskvoter, som Canada også er blevet tildelt.
Oprindelseskvoter fastsætter en specifik mængde, der alternativt kan behandles under lempeligere
oprindelsesregler. Se mere om oprindelseskvoter under afsnit 3.4 på side 6.
3. OPRINDELSESREGLER
CETA indeholder som alle andre præferentielle handelsaftaler et sæt selvstændige oprindelsesregler. Disse
regler findes i aftalens oprindelsesprotokol. De fastlægger betingelserne for, hvorvidt et givent produkt har
sin oprindelse i henholdsvis EU eller Canada og kan opnå præferentiel adgang til nedsat told.
CETA’s oprindelsesprotokol kan findes her: http://www.international.gc.ca/trade-commerce/tradeagreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/P1.aspx?lang=eng
Oprindelsesreglerne i CETA kan således variere fra samme type af regelsæt fundet i andre handelsaftaler
indgået af EU og regulerer udelukkende samhandel med Canada. Derudover, kan de konkrete betingelser
for forskellige typer af varer variere betydeligt, da de kan være underlagt henholdsvis mere eller mindre
restriktive betingelser.
Det overordnede formål med oprindelsesregler er at fastslå produktets ”nationalitet”. Et produkts nationalitet
kan have relevans i et utal af situationer, eksempelvis i relation til told eller ved brug af handelsrestriktioner.
Når præferentielle handelsaftaler som CETA indeholder et sæt selvstændige oprindelsesregler, er det
primære formål at forhindre tredjelande i at udnytte den præferentielle adgang, som skal være forbeholdt
aftalelandene.
Det er dermed af væsentlig betydning, at man som virksomhed overholder de konkrete oprindelsesregler i
CETA, hvis man ønsker at udnytte den toldreduktion, som aftalen sikrer. I de følgende afsnit gennemgås en
række grundlæggende aspekter af oprindelsesregler.
For et overblik over de konkrete regler, som de relaterer sig til specifikke varekategorier, henviser vi til Annex
2 i dette dokument og/eller aftalens procesliste.
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3.1 HVORNÅR HAR MIN VARE OPRINDELSE?
Med udgangspunkt i CETA har en vare oprindelse når den:
1) er fuldt ud fremstillet i EU eller Canada. Dvs. er fremstillet udelukkende af materialer med
oprindelsesstatus eller på anden måde helt og holdent stammer derfra, eksempelvis kvæg der er født,
opvokset og slagtet.
2) undergået tilstrækkelig forarbejdning i EU eller Canada.
Betingelserne for hvornår en vare er fuldt ud fremstillet eller har undergået tilstrækkelig forarbejdning, kan
variere fra vare til vare. De konkrete betingelser knyttet til en specifik varekategori, er oplistet i oprindelsesprotokollens procesliste: http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/P1.aspx?lang=eng#5
De forskellige betingelser kan overordnet set inddeles i følgende kategorier:
1) Krav om ændring af 2-cifret, 4-cifret position eller 6-cifret underposition i det harmoniserede system
(HS-kode).
 En forarbejdningsproces af materiale skal finde sted, der resulterer i et produkt kategoriseret under en
ny HS-kode. Essensen af dette krav er, at materialet skal undergå en væsentlig forarbejdning i det
pågældende land. Som hovedregel angår dette krav kun materiale uden oprindelse.
 Forarbejdningsprocessen kan være mere eller mindre restriktiv, alt efter på hvilket niveau ændringen
påkræves. En ændring af 2-cifret position er eksempelvis mere restriktiv end en ændring af 4-cifret
position. Desto færre cifre der skal ændres, desto større ændringer er påkrævet af materiale uden
oprindelsesstatus.
2) Krav til input af materiale.
 Maksimalt indhold af materiale uden oprindelse. Kan opgøres ud fra 1) varens værdi eller
2) varens vægt.
 Forarbejdning skal foretages med fuldt ud fremstillede materialer.
Det bør bemærkes, at flere betingelser kan være tilknyttet en specifik varekategori i proceslisten.
EKSEMPEL – For at chokolade har oprindelse i EU og kan opnå præferentiel adgang til nedsat told, stilles
der betingelser til:
1) Forarbejdningsprocessen
 En ændring af 4-cifret position i det harmoniserede system. Med andre ord, skal forarbejdningsprocessen af materiale uden oprindelse, eksempelvis sukker (1701), kakao (1801) eller mælk (0401),
have et sådant omfang, at summen af materialerne herefter vil blive klassificeret under en ny 4-cifret
position - i dette tilfælde chokolade (1806). Chokolade vil derefter have oprindelsesstatus.
2) Krav til input af materiale
 Vægten af sukker uden oprindelse må ikke overstige 40 % af produktets vægt.
 Værdien af sukker uden oprindelse må ikke overstige 30 % af produktets værdi.
 Vægten af mejeriprodukter uden oprindelse (mælk) må ikke overstige 20 % af produktets vægt.
Som eksemplet ovenfor gerne skulle illustrere, skærpes kravene i takt med, at materiale uden oprindelse
indgår i forarbejdningen. Der stilles således ofte krav til både forarbejdningsproces og input af materiale i
proceslisten.
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3.2 UTILSTRÆKKELIGE FORARBEJDNINGSPROCESSER
Visse typer af specifikke forarbejdningsprocesser kan være utilstrækkelige for at opnå oprindelsesstatus.
Dette kunne eksempelvis være pakning, sortering, rengøring etc. CETA oplister i oprindelsesprotokollen alle
utilstrækkelige forarbejdningsprocesser. Det bør bemærkes, at en utilstrækkelig forarbejdningsproces ikke
kan give oprindelsesstatus, uanset om den opfylder betingelserne i proceslisten.
EKSEMPEL
Slagtning af dyr er en utilstrækkelig forarbejdningsproces. Med andre ord, dyr kan ikke importeres fra
tredjelande, slagtes og derefter have oprindelse i EU eller Canada. Denne forarbejdningsproces alene
tilfører ikke oprindelse.
3.3 KUMULATION
CETA’s oprindelsesprotokol indeholder desuden bestemmelser for såkaldt kumulation. Kumulation angår de
situationer hvor:
1) Materiale med oprindelse i det ene aftaleland bruges som input i forarbejdningen i det andet aftaleland.
 Materiale med oprindelse i Canada, som indgår i forarbejdning i EU, vil blive anset som havende
oprindelse i EU og omvendt.
Dette kaldes bilateral kumulation. Med andre ord er materialer med oprindelse importeret fra Canada og
indgår som led i forarbejdning i EU, vil materialet blive anset som havende oprindelse i EU. Oprindelse
kumulerer således imellem de to parter til aftalen. Dette er en fordel, hvis man som virksomhed ønsker at
importere materialer fra Canada, med henblik på at reeksportere varer til Canada efter udførelse af en
forarbejdningsproces. Kumulation vil i sådanne tilfælde gøre det lettere at overholde oprindelsesreglerne, og
få præferentiel adgang til nedsat told.
3.4 OPRINDELSESKVOTER
CETA opererer inden for visse varekategorier med oprindelseskvoter. En oprindelseskvote fungerer i
princippet på samme måde som en toldkvote. Hvor en toldkvote opererer med nedsat told, opererer en
oprindelseskvote med mindre restriktive oprindelsesregler. Med andre ord vil man kunne benytte disse
alternative, mindre restriktive oprindelsesregler inden for kvoten.
Dette gør sig gældende inden for bl.a. fiskerisektoren, hvor EU har forpligtet sig til oprindelseskvoter på bl.a.
rejer, laks og hummer. Oprindelseskvoterne administreres ud fra et first-come-first-served princip og gøres
tilgængelige den 1. januar hvert år.
4. REGULERING
Fødevareregulering og standarder udgør i mange tilfælde de største handelsbarrierer. Disse kaldes
Non-Tariff Barriers (NTB) - på dansk ikke-toldmæssige hindringer.
Overordnet set må der skelnes imellem to forskellige situationer:
1) Beskyttelsesniveauet, som fødevareregulering er et udtryk for, varierer betydeligt imellem lande.
Eksempelvis opfattes EU som havende et væsentligt højere beskyttelsesniveau end andre vestlige lande
som USA. Et højere beskyttelsesniveau resulterer i mere omfattende regulering, der kan udgøre en
handelsbarriere.
2) Beskyttelsesniveauet er tilsvarende, men der eksisterer en divergens imellem udformningen af den
fødevareregulering, lande bruger til samme formål.
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Særligt den sidst beskrevne type af handelsbarriere er problematisk, idet den unødigt pålægger
eksportører/importører dobbeltcertificering, der indebærer administrativt arbejde og økonomiske udgifter.
Dette søges imødekommet ved brug af ækvivalens. Ækvivalens går i bund og grund ud på, at lande
gensidigt anerkender hinandens regulering og standarder som værende tilsvarende inden for et givent
område og dermed fyldestgørende.
4.1 ÆKVIVALENS I CETA
Den eksisterende veterinæraftale imellem EU og Canada inkorporeres i CETA og eksisterer herefter som et
annex til aftalen. Annexet oplister alle områder, hvor EU og Canada har indgået en aftale om ækvivalens,
samt hvilke regulative akter der findes tilsvarende. Dette inkluderer kategorier som:
 Fisk
 Ost
 Kød
Er jeres produkt omfattet af ækvivalens? Check her: http://www.international.gc.ca/trade-commerce/tradeagreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/05-A.aspx?lang=eng#e
CETA indeholder desuden et kapitel dedikeret til et fremtidigt regulatorisk samarbejde imellem EU og
Canada. Samarbejdet tager sigte på at mindske unødvendige handelsbarrierer, som beskrevet ovenfor.
Dette gøres eksempelvis igennem bilaterale diskussioner, udveksling af information og forskningsresulter,
deling af ny tiltænkt regulering tidligt i processen samt input fra industrien.
EU arbejder målrettet på at fjerne både unødvendige og ulovlige handelsbarrierer. Støder man ind i dem
som virksomhed, kan man rapportere dem til EU-Kommissionen:
http://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
5. DOKUMENTATION
En vare, der eksporteres fra EU til Canada, vil skulle ledsages af flere forskellige former for dokumentation,
der sikrer, at den kan få præferentiel behandling under CETA og lever op til den gældende
fødevareregulering.
5.1 EKSPORT OG IMPORTDOKUMENTATION
Dokumentation ved eksport og import kan være påkrævet i flere forskellige sammenhænge.
1) Eksport- og importlicenser er påkrævet ved brug af toldkvoter og andre licenspligtige varekategorier, der
kan være underlagt begrænsninger, eller hvor antallet af eksporterede/importerede varer overvåges. For
danske virksomheder udstedes eksport- og importlicenser af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
 For de nærmere regler og betingelser henviser vi til deres hjemmeside:
http://lfst.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/
 For import til Canada udstedes importlicenser af den relevante canadiske myndighed.
2) Eksport- og importcertifikater er påkrævet som dokumentation for overholdelse af gældende
fødevareregulering i EU og tredjelande. For danske virksomheder udstedes sådanne certifikater af
Fødevarestyrelsen.
 For de nærmere regler og betingelser henviser vi til deres hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Eksport_af_foedevarer/Sider/forside.aspx
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5.2 OPRINDELSESCERTIFIKAT
Man skal som virksomhed ikke blot overholde oprindelsesreglerne for en given varekategori. Det skal også
dokumenteres i et såkaldt oprindelsescertifikat. Oprindelsescertifikatet er beviset for, at man som eksportør
har opfyldt betingelserne i oprindelsesprotokollen og kan opnå præferentiel adgang til nedsat told.
Konsekvensen af ikke at kunne fremvise et gyldigt oprindelsescertifikat er, at man må betale den fulde told,
som hvis varen ikke havde oprindelse i et land med præferentiel adgang. En sådan told kan variere fra vare
til vare, men kan hurtigt vokse til anseelige beløb. Det må understreges, at et gyldigt oprindelsescertifikat er
en absolut forudsætning for, at varer kan få præferentiel adgang under CETA.
For danske virksomheder kræver udstedelse af oprindelsescertifikater, at man er registreret eksportør hos
SKAT. Dette sker via det elektroniske ”Registreret Eksportør System” (REX). Herefter kan virksomheder selv
udfærdige et oprindelsescertifikat (oprindelseserklæring), der er gyldig i 12. måneder fra udfærdigelsesdatoen.
 For de nærmere regler og betingelser henviser vi til SKAT:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2241594&vId=214419&chk=214495
6. TVISTBILÆGGELSE
Begrebet tvistbilæggelse er et helt centralt element i handelsaftaler som CETA. I bund og grund er der tale
om et juridisk organ, der skal afgøre uoverensstemmelser imellem aftalelandene i forhold til aftalens regler.
Med andre ord skal det sikre, at aftalen vedbliver at have den tiltænkte effekt, og at aftalelandene ikke
tilbageruller deres forpligtelser.
Til dette formål opretter CETA et voldgiftstribunal, hvor der tilknyttes en række uafhængige panelister, der
udpeges af EU og Canada. Tre panelister vil blive tilknyttet en konkret sag.
Processuelt er fremgangsmåden for tvistbilæggelse i CETA’s voldgiftstribunal, meget lig fremgangsmåden i
Verdenshandelsorganisationen (WTO). Aftaleparterne kan indlede konsultationer, og fører dette ikke til en
løsning, kan et voldgiftspanel etableres, og sagen indledes. Den resulterende panelrapport vil være
bindende for aftalens parter og vil kunne danne grundlag for legitime gengældelsestiltag, hvis den ikke
implementeres.
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ANNEX 1: Toldreduktion for udvalgte varekategorier
Varekategori:

Ost (0406) (Can)

Fisk og skaldyr (0301 - 0308)
(EU)
Fisk og skaldyr (0301 - 0308)
(Can)
Fisk og skaldyr (forarbejdet)
(1603-1604) (EU)
Fisk og skaldyr (forarbejdet)
(1603-1605) (Can)
Oksekød (0201-0202) (Can)
Bison (oksekød) (0201-0202)
(EU)
Kiks, brød og bagværk (1905)
(Can)
Laktose (1702.11 – 1702.19)
(Can)
Kartoffelstivelse (1108.13) (Can)
Sennepspulver (2103.30) (Can)
Marmelade (2007) (Can)
Chokolade (1806) (Can)
Foder pellets (Lucerne) (1214.10)
(Can)

Indfasning af toldreduktion:
Toldkvoter forhøjes ved
ikrafttrædelse. Indfases gradvist
(År 1-7)
Toldreduktion indfases i mange
tilfælde gradvist.
Indfasningsperioden kan variere
imellem varekategorier.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Toldreduktion indfases i mange
tilfælde gradvist.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Toldkvote for Bison forhøjes med
3.000 mt. ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsats fjernes ved
ikrafttrædelse.
Toldreduktion indfases gradvist
(År 1-6)
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.
Eksisterende toldsatser fjernes
ved ikrafttrædelse.

Landbrug & Fødevarer

Andre forhold:

Bemærk forhøjelse af toldkvoter
for rejer og torsk under
indfasningsperioden (År 1-7).
-

Eksport til Canada af oksekød vil
ikke længere være underlagt
toldkvoter.
Toldkvoten administreres ud fra
et first-come-first served princip.
Chokoladeis undtaget
toldreduktion.
-
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ANNEX 2: Oprindelsesregler for udvalgte varekategorier.
Varekategori

Forarbejdningsproces

Ost (0406)

En ændring af 2-cifret position i
det harmoniserede system for
materiale uden oprindelse.

Fisk og Skaldyr (0301-0308)

-

Fisk og Skaldyr (1604-1605)
(Forarbejdet)

En ændring af 2-cifret position i
det harmoniserede system for
materiale uden oprindelse, med
undtagelse af materiale under
kapitel 3 (fisk og skaldyr). Fisk og
skaldyr skal dermed være fuldt ud
fremstillet i EU eller Canada.

Oksekød (0201-0202)

-

Kiks, brød og bagværk (1905)

En ændring af 4-cifret position i
det harmoniserede system for
materialer uden oprindelse.

Laktose (1702.11 – 1702.19)

En ændring af 4-cifret position i
det harmoniserede system for
materialer uden oprindelse, med
undtagelse af visse former for
sukker.

Kartoffelstivelse (1108.13)

-

Sennepspulver (2103.30)

En ændring af 6-cifret position i
det harmoniserede system for
materialer uden oprindelse.

Marmelade (2007)
Foder-pellets (Lucerne)
(1214.10)

Afhænger af typen. Konsulter
proceslisten for en specificering.
En ændring af 4-cifret position i
det harmoniserede system for
materialer uden oprindelse.

Landbrug & Fødevarer

Input af materiale
Alle mejeriprodukter der indgår i
forarbejdning skal være fuldt ud
fremstillet.
Vægten af sukker uden
oprindelse må ikke overstige 20
% af produktets vægt.
Alle materialer skal være fuldt ud
fremstillet i EU eller Canada.
Dvs. Aqua kultur skal være
opdrættet i EU eller Canada.
Skaldyr/krebs og lignende skal
være fanget i EU eller Canada.

Fisk og skaldyr der indgår i
forarbejdningen skal være fuldt
ud fremstillet i EU eller Canada.

Alle materialer skal være fuldt ud
fremstillet. Dvs. Kvæg skal være
født, opvokset og slagtet i
Canada eller EU.
Vægten af ris og mel uden
oprindelse må ikke overstige 20
% af produktets vægt. Vægten af
sukker uden oprindelse må ikke
overstige 40 % af produktets
vægt. Vægten af mejeriprodukter
uden oprindelse må ikke overstige
20 %. Vægten af mejeriprodukter
og sukker uden oprindelse må
ikke over stige 50 %.
Vægten af produkter fra
mølleindustrien (stivelse, gluten
etc.), sukker og melasse uden
oprindelse må ikke overstige 20
% af produktets vægt.
Alle materialer skal være fuldt ud
fremstillet i EU eller Canada.
Dvs. lavet af kartofler høstet i EU
eller Canada.
Vægten af sukker uden oprindelse
må ikke overstige 20 % af
produktets vægt. Vægten af
honning, æg eller andre må ikke
overstige 20 % af produktets vægt.
-

