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EUROPESE WETGEVING ZOEKEN OP DE EUR-LEX 
 
Import vanuit 3e landen  
 
3e landen zijn landen buiten de Europese Unie (EU) en buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER). 
Tot de EER-landen behoren IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.  
De landen van de Europese Economische Ruimte of EER-landen zijn 2e landen. 
 
1. Erkende/geregistreerde bedrijven in 3e landen of de SANCO bedrijvenlijst 
 
Voor de door de EU voor export naar de EU toegelaten bedrijven in 3e landen is de vol-
gende site te raadplegen:  
 
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-
establishments_en 
 
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-
establishments_nl 
 
 
 
Rechtsboven op deze pagina kunt u de gewenste taal kiezen.  
  
Er kan zowel op land als op product worden gezocht. Er staan alleen productcategorieën 
genoemd waarvoor het een voorwaarde is dat ze van erkende/geregistreerde bedrijven 
komen.  
 
2. Europese wetgeving zoeken op de Eur-lex 
 
De Europese wetgeving is te vinden op de volgende site:  
 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en 
 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl 
 
 

 
 
Kies de door u gewenste taal op de openingspagina of later via de taalkeuze rechtsboven 
op het scherm. 
 
Alle wetgeving van de EU is genummerd.  
Als eerste op basis van de soort wetgeving: richtlijn, verordening of beschikking/besluit. 
Als tweede het jaartal en als derde een nummer. 
 
Verordening (EG) 142/2011 d.w.z., Verordening nummer 142 uit het jaar 2011. 
Beschikking 2007/777/EG d.w.z., Beschikking nummer 777 uit 2007. 
Per 2015 is men overgegaan op de volgorde: soort, jaartal, nummer. 
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D.w.z. dat men steeds doornummert onafhankelijk van het soort wetgeving, b.v.: 
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/908 
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/911 
 
Voor op genoemde site de gegevens van de wetgeving in zoals gevraagd:  
jaar en nummer, soort 
Klik op:  

  
Vervolgens verschijnt de titel van het gezochte document.  
Kies de ‘Laatste geconsolideerde versie’.  
 
Om na te gaan of alle wijzigingen in de ‘Laatste geconsolideerde versie’ zijn verwerkt, 
klik op de tekst naast onderstaand teken  

 
Klik dan op ‘overige documenten’ bovenaan de pagina.  
In de lijst die dan volgt is vooral ‘Gewijzigd bij:’ belangrijk.  
Hier is te zien wanneer de laatste wijziging is geweest.  
Alle wijzigingen zijn hier in PDF en HTML te bekijken.  
 
Open onder ‘Alle geconsolideerde versie:’ de laatst geconsolideerde versie.  
Zoek in deze versie onder ‘Gewijzigd bij:’ de laatst  opgenomen wijziging (L-nummer). 
Vergelijk deze wijziging (L-nummer) met ‘Gewijzigd bij:’  
U kunt door de (laatste) documenten onder ‘Gewijzigd bij:’ te openen zien of alle wijzi-
gingen in de geconsolideerde versie zijn opgenomen. 
 
Met de lijst ‘Gewijzigd bij:’ is dan te achterhalen of alle daar genoemde wijzigingen ook in 
de geconsolideerde versie zijn verwerkt. In de geconsolideerde versie staan de opgeno-
men wijzigingen altijd op de eerste pagina’s genoemd. 
 
Zeer recente wetgeving is via bovengenoemde sites van de EUR lex vaak (nog) niet te 
vinden. Voor recente wetgeving is het nodig om naar het publicatieblad van de EU te 
gaan. Ook voor sommige bijlagen als b.v. certificaatmodellen is het soms nodig om deze 
via de oorspronkelijke publicatie te zoeken. 
 
3. Publicatieblad van de EU 
 
De Europese wetgeving wordt altijd vooraf gepubliceerd via het Publicatieblad. Door het 

tabblad ‘Publicatieblad’ linksboven naast Home  aan te klikken  

komt u op het   
 
Naast het vakje met het jaartal kiest men bij P-serie voor L (Wetgeving) 

 
Zoek onder recente nummers voor de laatste publcaties (L). 
 
U kunt ook in het Publiucatieblad zoeken op: 
 

  of op datum     
Het L-nummer en publicatiedatum staan altijd rechtsboven op het wetgevingsdocument.  
Selecteer jaar en L-nummer om te zoeken of selecteer jaar, maand en daarna datum. 
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