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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/723 НА КОМИСИЯТА
от 2 май 2019 година
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван в
годишните доклади, представяни от държавите членки
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно
официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството
в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,
здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО)
№ 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС)
2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и
директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламента
относно официалния контрол) (1), и по-специално член 113, параграф 2 и член 134, първата алинея, буква е) от него,
като има предвид, че:
(1)

В член 113, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 се предвижда че до 31 август всяка година всяка държава
членка представя на Комисията доклад относно извършения през предходната година официален контрол,
случаите на несъответствие с правилата и изпълнението на нейния Многогодишен национален план за контрол
(МНПК). Първият такъв доклад следва да бъде представен до 31 август 2021 г.

(2)

С цел да се гарантира представянето в еднакъв вид на годишните доклади на държавите членки, следва да бъде
приет стандартен образец на формуляр.

(3)

Стандартният образец на формуляр, който следва да се използва в годишните доклади, подавани от държавите
членки, следва да взема предвид другите съществуващи стандартни образци на формуляри, приети от Комисията за
целите на подаването на доклади относно официалния контрол, които компетентните органи са длъжни да
подават до Комисията в съответствие с правилата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625. С това се цели
да се избегне дублиране на докладването и създаване на излишна административна тежест.

(4)

Попълването на стандартния образец на формуляр в електронен формат следва да бъде задължително за държавите
членки, тъй като то ще спомогне за по-лесното обобщаване на информацията и данните и за избягване на
грешките при прехвърлянето на данни.

(5)

С цел да се направи възможно използването на съвременни съобщителни технологии и ползването по най-ефикасен
начин на данните и информацията, съдържащи се в годишните доклади, стандартният образец на формуляр следва
да бъде предоставен в компютризираната система за управление на информацията относно официалния контрол
(IMSOC) и държавите членки да подават годишните доклади посредством нея.

(1) ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

L 124/2

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13.5.2019 г.

(6)

В стандартния образец на формуляр се определят информацията и данните, които държавите членки трябва да
подават до Комисията, включително информацията и данните относно хуманното отношение към животните,
отглеждани за стопански цели. Понастоящем изискванията за събиране на информация по време на инспекциите
на производителните обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели, както и за докладването
на такава информация до Комисията, са определени в Решение 2006/778/ЕО на Комисията (2). Поради това, от
съображения за последователност и правна сигурност, Решение 2006/778/ЕО следва да бъде отменено и заменено
с настоящия регламент.

(7)

Стандартният образец на формуляр включва също така информацията и данните относно защитата на животните
по време на транспортиране, които държавите членки следва да подават до Комисията. Понастоящем правилата по
отношение на годишните доклади от проверките относно защитата на животните по време на транспортиране са
определени в Решение за изпълнение 2013/188/ЕС на Комисията (3). Поради това, от съображения за последова
телност и правна сигурност, Решение за изпълнение 2013/188/ЕС следва да бъде отменено и заменено с
настоящия регламент.

(8)

Тъй като Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г., настоящият регламент също следва да се
прилага от посочената дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определя стандартният образец на формуляр за информацията и данните, които следва да бъдат
включвани в годишния доклад, подаван от всяка една от държавите членки в съответствие с член 113, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 2
Стандартен образец на формуляр
Държавите членки подават информацията и данните по член 113, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 като използват
стандартния образец на формуляр, включен в приложението към настоящия регламент. За целта те използват
електронната версия на стандартния образец на формуляр, достъпна в компютризираната система за управление на
информацията относно официалния контрол (IMSOC).

Член 3
Отмяна
Решение 2006/778/ЕО и Решение за изпълнение 2013/188/ЕС се отменят, считано от 14 декември 2019 г.

Член 4
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от 14 декември 2019 г.
(2) Решение 2006/778/ЕО на Комисията от 14 ноември 2006 г. относно минималните изисквания за събиране на информация по време на
инспекциите на производителните обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели (ОВ L 314, 15.11.2006 г.,
стр. 39).
3
( ) Решение за изпълнение на Комисията 2013/188/ЕС от 18 април 2013 г. относно годишните доклади за недискриминационните
проверки, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с
това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 107).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 2 май 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Годишен доклад, представен от (държава членка) за периода от 1/1/(xxxx) г. до 31/12/(xxxx) г.
ЧАСТ I

1. Въведение

2. Мерки, предприети с цел да се осигури ефикасно изпълнение на многогодишния национален план за контрол, включи
телно действия за осигуряване на изпълнението, и резултати от тези мерки

3. Изменения в многогодишния национален план за контрол

4. Такси или разходи

1. Въпроси, свързани с храните и тяхната безопасност, цялост и здравословност, на всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните —
включително правила, с които се цели да се гарантират справедливи търговски практики и да се защитят интересите на потребителите и правото им на информация, —
както и уреждащи производството и използването на материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни
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1.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

13.5.2019 г.

ЧАСТ II

1.2 Официални проверки на оператори/предприятия
Одобрени предприятия

Брой на предприятията

Брой на проведените официални проверки

Предприятия с обща дейност (хладилни складове, предприятия за повторно първично опако
ване и преопаковане, пазари на едро, хладилни кораби)

Месо от домашни птици и лагоморфни
Месо от дивеч, отглеждан в стопанства
Месо от дивеч
Мляно месо, месни заготовки и механично отделено месо (МОМ)
Месни продукти
Живи двучерупчести мекотели

Официален вестник на Европейския съюз

Месо от домашни копитни животни

Рибни продукти
Kоластра, сурово мляко, продукти от коластра и млечни продукти
Яйца и яйчни продукти
Жабешки бутчета и охлюви
Топени животински мазнини и пръжки

Желатин

L 124/5

Обработени стомаси, пикочни мехури и черва

L 124/6

Колаген
Силно рафинирани хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други продукти от хидролизи
ран хрущял, хитозан, глюкозамин, сирище, ихтиокол и аминокиселини („силно рафинирани
продукти“)

BG

Мед
Кълнове
Регистрирани оператори/предприятия

Брой на операторите/предприятията

Брой на проведените официални проверки

Отглеждане на култури
Животновъдство

Лов
Риболов
Аквакултури
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Производство на растителни масла и мазнини
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Официален вестник на Европейския съюз

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

Производство на хлебни и тестени изделия
Производство на други хранителни продукти
Производство на напитки
Търговия на едро
Търговия на дребно
Транспорт и съхранение

Други

13.5.2019 г.

Ресторантьорство

Брой на проведените официални проверки

Предприятия, произвеждащи материали, предназначени за контакт с храни

Видове помещения на операторите

Брой на предприятията

Брой на извършените официални
проверки (брой кланични тру
пове или тегло в тонове)

BG

1.3 Официални проверки, които изискват постоянното или редовно присъствие на служители или представители на компетентните органи в помещенията на операторите

13.5.2019 г.

Брой на предприятията

Върнати количества

Месо от домашни копитни животни – кланици
Месо от домашни птици и лагоморфни – кланици

Месо от дивеч – предприятия за обработка на дивеч

1.4 Официални проверки на продукти/стоки по хоризонтални правила и категории храни
По хоризонтални правила
Микробиоло
гични крите
рии
По категории храни

Пестициди в
храните

Замърсители
в храните

Остатъчни
вещества от
ветеринарно
медицински
продукти в
храните

Етикетиране,
хранителни
и здравни
претенции

Генетично
модифици
рани орга
низми (ГМО)
в храните

Подобрители
в храните
(добавки, ен
зими, арома
тизанти, спо
магателни
средства за
обработка)

Облъчване

Замърсяване
или мигра
ция от мате
риали, пред
назначени за
контакт с
храни

Други
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Месо от дивеч, отглеждан в стопанства – кланици

1. Млечни продукти
2. Алтернативи на млечните продукти
3. Мазнини и масла, както и емулсии на маз
нини и масла
4. Лед за хранителни цели
5. Плодове и зеленчуци
L 124/7

6. Сладкарски изделия

L 124/8

7. Зърнени храни и зърнени продукти
8. Печива
9. Прясно месо

BG

Домашни копитни животни*
Месо от домашни птици и лагоморфни*
Дивеч, отглеждан в стопанства*
Дивеч*

Мляно месо*
Месни заготовки*
МОМ*
11. Месни продукти
Обработени стомаси, пикочни мехури и
черва*
Желатин, колаген и силно рафинирани про
дукти*
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10. Мляно месо, месни заготовки и МОМ

12. Риба и рибни продукти
Живи двучерупчести мекотели*
Рибни продукти*
13. Яйца и яйчни продукти

15. Соли, подправки, супи, сосове, салати и
протеинови продукти

13.5.2019 г.

14. Захари, сиропи, мед и трапезни подсла
дители

13.5.2019 г.

16. Храни, предназначени за специфична хра
нителна употреба съгласно определенията в
Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (1)
17. Напитки

BG

Безалкохолни напитки*
Алкохолни напитки, включително техни ек
виваленти без съдържание на алкохол или с
нискоалкохолно съдържание*
18. Готови за консумация соленки и снаксове

20. Хранителни добавки съгласно определе
нието в член 2, буква а) от Директива
2002/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (2), с изключение на хранителни до
бавки за кърмачета и малки деца
21. Преработени храни, необхванати от кате
гории 1—17, с изключение на храните за
кърмачета и малки деца
22. Други храни, необхванати от категории 1
—21
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19. Десерти, с изключение на продуктите,
обхванати в категории 1, 3 и 4

Материали, предназначени за контакт с
храни.

1.5 Поле за коментари*

L 124/9

(1) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на
целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).
(2) Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г.,
стр. 51).

Действия/мерки
Несъответствия при оператори/предприятия
Общ брой на
проверените
оператори/
предприятия*

Брой на проверените опера
тори/предприятия, при които
са установени несъответствия*

Администра
тивни

Съдебни
BG

Установени по
време на из
вършените
официални
проверки
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1.6 Несъответствия

Одобрени предприятия
Предприятия с обща дейност (хладилни складове, предприятия за повторно първично опако
ване и преопаковане, пазари на едро, хладилни кораби)
Месо от домашни копитни животни

Месо от дивеч, отглеждан в стопанства
Месо от дивеч
Мляно месо, месни заготовки и МОМ
Месни продукти
Живи двучерупчести мекотели
Рибни продукти
Kоластра, сурово мляко, продукти от коластра и млечни продукти
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Месо от домашни птици и лагоморфни

Яйца и яйчни продукти
Жабешки бутчета и охлюви
Топени животински мазнини и пръжки
Обработени стомаси, пикочни мехури и черва
Желатин
Колаген

Мед
Кълнове

13.5.2019 г.

Силно рафинирани продукти

Отглеждане на култури

13.5.2019 г.

Регистрирани оператори/предприятия

Животновъдство
BG

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Лов
Риболов
Аквакултури

Производство на растителни масла и мазнини
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Производство на хлебни и тестени изделия
Производство на други хранителни продукти
Производство на напитки
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Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

Търговия на едро
Търговия на дребно
Транспорт и съхранение
Ресторантьорство
Други
L 124/11

Предприятия, произвеждащи материали, предназначени за контакт с храни

Действия/мерки

Несъответствия, установени по време на извършените официални проверки

Пестициди в
храните

Замърсители в
храните

Етикетиране,
хранителни и
здравни пре
тенции

Подобрители в
храните (до
бавки, ензими,
ароматизанти,
спомагателни
средства за
обработка)

Други

Администра
тивни

Съдебни
BG

Микробиоло
гични крите
рии

Остатъчни ве
щества от вете
ринарномеди
цински про
дукти в
храните
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Несъответствия при храни

1. Млечни продукти
2. Алтернативи на млечните продукти

4. Лед за хранителни цели
5. Плодове и зеленчуци
6. Сладкарски изделия
7. Зърнени храни и зърнени продукти
8. Печива
9. Прясно месо

Официален вестник на Европейския съюз

3. Мазнини и масла, както и емулсии на маз
нини и масла

Домашни копитни животни*
Месо от домашни птици и лагоморфни*
Дивеч, отглеждан в стопанства*
Дивеч*
10. Мляно месо, месни заготовки и МОМ
Мляно месо*

МОМ*

13.5.2019 г.

Месни заготовки*

Обработени стомаси, пикочни мехури и
черва*

13.5.2019 г.

Желатин, колаген и силно рафинирани про
дукти*

BG

11. Месни продукти

12. Риба и рибни продукти
Живи двучерупчести мекотели*
Рибни продукти*

14. Захари, сиропи, мед и трапезни подсла
дители
15. Соли, подправки, супи, сосове, салати и
протеинови продукти
16. Храни, предназначени за специфична хра
нителна употреба съгласно определеното в Ре
гламент (ЕС) № 609/2013
17. Напитки

Официален вестник на Европейския съюз

13. Яйца и яйчни продукти

Безалкохолни напитки*
Алкохолни напитки, включително техни ек
виваленти без съдържание на алкохол или с
нискоалкохолно съдържание*
18. Готови за консумация соленки и снаксове
19. Десерти, с изключение на продуктите,
обхванати в категории 1, 3 и 4

L 124/13

20. Хранителни добавки съгласно определе
нието в член 2, буква а) от Директива
2002/46/ЕО, с изключение на хранителни до
бавки за кърмачета и малки деца

L 124/14

21. Преработени храни, необхванати от кате
гории 1—17, с изключение на храните за
кърмачета и малки деца
22. Други храни, необхванати от категории 1
—21

BG

Несъответствие с хоризонталните правила

Действия/мерки

Несъответствия, установени по време на извършените официални проверки
Административни

Съдебни

ГМО в храните:
Неразрешени ГМО

Облъчване
Нови храни
Материали, предназначени за контакт с храни.
Измамни и заблуждаващи практики

Официален вестник на Европейския съюз

Етикетиране на ГМО

1.7 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*)
2. Съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда за целите на производството на храни и фуражи
13.5.2019 г.

2.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

Брой на проведените официални проверки

13.5.2019 г.

2.2 Официални проверки

Отглеждане с търговска цел на ГМО за целите на производството на храни и фуражи (част В от Директива 2001/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (3))
BG

Експериментални освобождавания на ГМО, свързани с храните и фуражите (част Б от Директива 2001/18/ЕО)
Посевен и посадъчен материал за целите на производството на храни и фуражи

2.3 Поле за коментари*

Действия/мерки
Установени по
време на извърше
ните официални
проверки

Общ брой на про
верените опера
тори*

Брой на провере
ните оператори,
при които са
установени несъо
тветствия*

Административни

Съдебни

1. Отглеждане с търговска цел на ГМО за целите на производството на храни и фуражи

Официален вестник на Европейския съюз

2.4 Несъответствия

2. Експериментални освобождавания на ГМО, свързани с храните и фуражите
3. Посевен и посадъчен материал за целите на производството на храни и фуражи
3.1 Неразрешени ГМО в посевен и посадъчен материал
3.2 Етикетиране на ГМО в посевен и посадъчен материал
Измамни и заблуждаващи практики
L 124/15

(3) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива
90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
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2.5 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).
BG

3. Въпроси, свързани с фуражите и тяхната безопасност на всеки етап на производството, преработката, разпространението и използването на фуражите, включително
правилата, с които се цели да се гарантират справедливи търговски практики и да се защитят здравето и интересите на потребителите и правото им на информация
3.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

По предприятие

Брой на предприятията

Брой на проведените официални проверки

Предприятия, одобрени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европей
ския парламент и на Съвета (4)
Първични производители, одобрени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО)
№ 183/2005*
Предприятия, регистрирани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, с изклю
чение на първичното производство

Официален вестник на Европейския съюз

3.2 Официални проверки

Първични производители, регистрирани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) №
183/2005 и съответстващи на разпоредбите на приложение I към същия регламент*
Оператори (земеделски стопани), използващи фураж
Оператори, произвеждащи и/или търгуващи с медикаментозни фуражи
По хоризонтални правила

Брой на проведените официални проверки

Етикетиране на фуражи

(4) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).

13.5.2019 г.

Проследимост на фуражите

13.5.2019 г.

Добавки във фуражите (Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (5))
Нежелани вещества във фуражите (член 2 от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6))
Суровини, чието включване във фуражи е забранено (приложение III към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съ
вета (7)),

BG

Медикаментозни фуражи (Директива 90/167/ЕИО на Съвета (8))
Пестициди във фуражите
ГМО във фуражите

3.4 Несъответствия

Действия/мерки

По предприятие

Установени по
време на извърше
ните официални
проверки

Общ брой на про
верените пред
приятия*

Брой на провере
ните предприя
тия, при които са
установени несъо
тветствия*

Административни

Съдебни

Предприятия, одобрени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005

Официален вестник на Европейския съюз

3.3 Поле за коментари*

Първични производители, одобрени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) №
183/2005*
Предприятия, регистрирани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, с изклю
чение на първичното производство
Първични производители, регистрирани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) №
183/2005 и съответстващи на разпоредбите на приложение I към същия регламент*

L 124/17

(5) Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).
(6) Директива 2002/32/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).
(7) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския
парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на
Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1).
(8) Директива 90/167/ЕИО на Съвета от 26 март 1990 г. относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността (ОВ L 92, 7.4.1990
г., стр. 42).
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Оператори (земеделски стопани), използващи фураж
Оператори, произвеждащи и/или търгуващи с медикаментозни фуражи
По хоризонтални правила

Брой на установените несъответствия

Административни

BG

Несъответствие на продукти:

Съдебни

Етикетиране/проследимост на фуражи, пуснати/подлежащи на пускане на пазара
Несъответствие на продукти:
Безопасност на фуражите, пуснати/подлежащи на пускане на пазара
Добавки във фуражите (Регламент (ЕО) № 1831/2003)

Суровини, чието включване във фуражи е забранено (приложение III към Регламент (ЕО) №
767/2009)
Медикаментозни фуражи (Директива 90/167/ЕИО на Съвета)
Пестициди във фуражите
Неразрешени ГМО във фуражите
Етикетиране на ГМО във фуражи
Измамни и заблуждаващи практики

Официален вестник на Европейския съюз

Нежелани вещества във фуражите (член 2 от Директива 2002/32/ЕО)

3.5 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).
4. Изисквания по отношение на здравеопазването на животните
13.5.2019 г.

4.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

Брой на стопанствата/предприя
тията

Брой на проведените официални
проверки

Брой на регистрираните жи
вотни
(в началото на отчетния период
или друга национална рефе
рентна дата за целите на стати
стиката за животните)

Идентификация и регистрация на овце и кози

(в началото на годината на от
четния период или друга нацио
нална референтна дата за целите
на статистиката за животните)

Одобрени търговци (едър рогат добитък, овце, кози, свине)
Контролни пунктове (Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съ
вета (9))
Одобрени органи, институти
92/65/ЕИО на Съвета (10))

и

центрове

(Директива

Предприятия, одобрени за търговия с домашни птици и яйца
на територията на ЕС

Официален вестник на Европейския съюз

Одобрени събирателни центрове (едър рогат добитък, овце,
кози, свине, еднокопитни)

BG

Идентификация и регистрация на едър рогат добитък

Брой на проверените животни

13.5.2019 г.

4.2 Официални проверки

Карантинни обекти за птици
Одобрени предприятия за аквакултура:
Одобрени предприятия за развъждане на риба*
Одобрени предриятия за развъждане на двучерупчести меко
тели*
Одобрени предприятия за развъждане на ракообразни*
L 124/19

(9) Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 г. относно критериите на Общността за контролни пунктове и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива
91/628/ЕИО (ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1).
(10) Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са
предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).

L 124/20

Одобрени предприятия за преработка на аквакултурни жи
вотни
Центрове за събиране на сперма:

BG

Едър рогат добитък*
Свине*
Овце/кози*
Еднокопитни*

Едър рогат добитък*
Овце/кози*
Еднокопитни*
Екипи за събиране/производство на ембриони:
Едър рогат добитък*

Официален вестник на Европейския съюз

Центрове за съхранение на сперма:

Свине*
Овце/кози*
Еднокопитни*

13.5.2019 г.

4.3 Поле за коментари*

Действия/мерки
Брой на стопан
ствата/пред
приятията с не
съответствия

Съдебни

Ограничаване движе
нието на отделни жи
вотни
Засегнати
животни

Засегнати
стопанства

Ограничаване движе
нието на всички жи
вотни
Засегнати
животни

Засегнати
стопанства

Унищожаване на жи
вотни

Засегнати
животни

Засегнати
стопанства

BG

Идентификация и регистрация на едър рогат добитък

Админи
стративни

13.5.2019 г.

4.4 Несъответствия

Идентификация и регистрация на овце и кози

Одобрени търговци (едър рогат добитък, овце, кози, свине)
Контролни пунктове (Регламент (ЕО) № 1255/97)
Одобрени органи, институти и центрове (Директива 92/65/ЕИО)
Предприятия, одобрени за търговия с домашни птици и яйца на терито
рията на ЕС
Карантинни обекти за птици
Одобрени предприятия за аквакултура:

Официален вестник на Европейския съюз

Одобрени събирателни центрове (едър рогат добитък, овце, кози, свине,
еднокопитни)

Одобрени предприятия за развъждане на риба*
Одобрени предриятия за развъждане на двучерупчести мекотели*
Одобрени предприятия за развъждане на ракообразни*
Одобрени предприятия за преработка на аквакултурни животни
Центрове за събиране на сперма:

Свине*

L 124/21

Едър рогат добитък*

Еднокопитни*

L 124/22

Овце/кози*

Центрове за съхранение на сперма:
BG

Едър рогат добитък*
Овце/кози*
Еднокопитни*
Екипи за събиране/производство на ембриони:

Свине*
Овце/кози*
Еднокопитни*
Измамни и заблуждаващи практики

Официален вестник на Европейския съюз

Едър рогат добитък*

4.5 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).
5. Предотвратяване и минимизиране на рисковете за здравето на хората и здравето на животните, произтичащи от страничните животински продукти и производните
продукти
13.5.2019 г.

5.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

По предприятие/промишлен обект

Брой на предприятията/промишлените обекти

Брой на проведените официални проверки

13.5.2019 г.

5.2 Официални проверки

Предприятия или промишлени обекти, одобрени в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (11)
BG

Предприятия или промишлени обекти, регистрирани в съответствие с член 23 от Регламент
(ЕО) № 1069/2009
По хоризонтални правила

Брой на проведените официални проверки

Етикетиране и проследимост на странични животински продукти/производни продукти

5.4 Несъответствия

Действия/мерки

По предприятие/промишлен обект

Установени по време
на извършените офи
циални проверки

Общ брой на прове
рените предприятия/
промишлени обекти*

Брой на проверените
предприятия/про
мишлени обекти, при
които са установени
несъответствия*

Административни

Съдебни

Административни

Съдебни

Предприятия или промишлени обекти, одобрени в съответствие с член 24 от Ре
гламент (ЕО) № 1069/2009

Официален вестник на Европейския съюз

5.3 Поле за коментари*

Предприятия или промишлени обекти, регистрирани в съответствие с член 23
от Регламент (ЕО) № 1069/2009
По хоризонтални правила

Брой на установените несъответствия

Несъответствие на продукти: етикетиране и проследимост на странични живо
тински продукти/производни продукти:
Категории 1 и 2*
Категория 3*
L 124/23

(11) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназ
начени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
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Несъответствие на продукти: безопасност на странични животински продукти/
производни продукти:
Категории 1 и 2*
Категория 3*

BG

Измамни и заблуждаващи практики

5.5 Поле за коментари*

6. Изисквания по отношение на хуманното отношение към животните
6.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

6.2 Хуманно отношение към животните в стопанствата (Директива 98/58/ЕО на Съвета (12))
Несъответствия
Животни, отглеждани за селскостопански цели
(категория животни)

Брой на произ
водствените
обекти

Брой на проведе
ните официални
проверки

Общ брой на
проверените
производствени
обекти*

Брой на провере
ните производ
ствени обекти,
при които са
установени не
съответствия

Действия/мерки

Администра
тивни

Официален вестник на Европейския съюз

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).

Съдебни

Свине (съгласно определеното в Директива 2008/120/ЕО на Съвета (13))

(12) Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).
(13) Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (ОВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5).
(14) Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).

13.5.2019 г.

Кокошки носачки (съгласно определеното в Директива 1999/74/ЕО на Съ
вета (14))

13.5.2019 г.

Пилета (съгласно определеното в Директива 2007/43/ЕО на Съвета (15))
Телета (съгласно определеното в Директива 2008/119/ЕО на Съвета (16))
Други (да се посочат)

BG

6.3 Анализ и план за действие в областта на хуманното отношение към животните в стопанствата

6.4 Хуманно отношение към животните по време на транспортиране (Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета (17))

Защита на животните по време на
транспортиране
(по животински видове)

Брой на прове
дените офи
циални про
верки

1. Пригодност
на животните

2. Транспортни
практики, допу
стима простран
ствена площ, ви
сочина

3. Вид транс
порт

4. Интервали
на поене, хра
нене, продължи
телност на пъту
ването и
спиране за по
чивка

Действия/мерки

5. Документи

6. Други

Администра
тивни

Съдебни

Говеда
Свине
Овце/кози

Официален вестник на Европейския съюз

Брой и категория на несъответствията

Еднокопитни
Домашни птици
Други

6.5 Анализ и план за действие в областта на хуманното отношение към животните по време на транспортиране

L 124/25

(15) Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 19).
(16) Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7).
(17) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО
и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

L 124/26

6.6 Хуманно отношение към животните по време на умъртвяване (Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета (18))

BG

6.7 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).
7. Защитни мерки срещу вредители по растенията
7.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

Брой на операторите

Брой на проведените официални проверки

Оператори, които имат разрешение за издаване на растителни паспорти
Оператори, които имат разрешение да поставят маркировка (върху дървен опаковъчен мате
риал, дървесина или други обекти)

Официален вестник на Европейския съюз

7.2 Официални проверки

7.3 Поле за коментари*

7.4 Несъответствия

Действия/мерки
Установени по време
на извършените офи
циални проверки

Общ брой на провере
ните оператори*

Брой на проверените
оператори, при
които са установени
несъответствия*

(18) Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1).

Съдебни

13.5.2019 г.

Оператори, които имат разрешение за издаване на растителни паспорти

Административни

13.5.2019 г.

Оператори, които имат разрешение да поставят маркировка (върху дървен опа
ковъчен материал, дървесина или други обекти)
Измамни и заблуждаващи практики

BG

7.5 Поле за коментари*

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).

8.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

8.2 Официални проверки
Относно търговията с продукти за растителна защита (ПРЗ)

Брой на операторите

Брой на проведените официални проверки

Брой на операторите

Брой на проведените официални проверки

Входни пунктове
Производители/формулатори

Официален вестник на Европейския съюз

8. Изисквания за пускането на пазара и използването на продукти за растителна защита и за устойчивата употреба на пестициди, с изключение на оборудването за
прилагане на пестициди

Предприятия за опаковане/преопаковане/преетикетиране
Дистрибутори/търговци на едро/търговци на дребно на ПРЗ за употреба от професионалисти
и/или любители
Складове за съхранение/превозвачи/логистични дружества
Притежател на разрешение/на разрешително за паралелна търговия
Други
Относно употребата на ПРЗ и устойчивата употреба на пестициди

Селскостопански потребители
L 124/27

Заявители по схемата на ЕС за основно плащане или по схемите за развитие на селските
райони, подлежащи на проверки за кръстосано спазване*

L 124/28

Селскостопански потребители, неподлежащи на проверки за кръстосано спазване*
Други професионални потребители
Промишлена употреба, напр. железопътни линии, пътища*

BG

Оператори в областта на третирането на семена*
Изпълнители/доставчици на услуги за дейностите по пръскане*
Горско стопанство*
Неземеделски площи (голф игрища/други площи за обществено ползване)*
Други

8.4 Несъответствия

Действия/мерки

Относно търговията с ПРЗ

Установени по време
на извършените офи
циални проверки

Общ брой на провере
ните оператори*

Брой на проверените
оператори, при
които са установени
несъответствия*

Административни

Съдебни

Официален вестник на Европейския съюз

8.3 Поле за коментари*

Входни пунктове
Производители/формулатори
Предприятия за опаковане/преопаковане/преетикетиране
Дистрибутори/търговци на едро/търговци на дребно на ПРЗ за употреба от про
фесионалисти и/или любители
Складове за съхранение/превозвачи/логистични дружества

Други

13.5.2019 г.

Притежател на разрешение/на разрешително за паралелна търговия

Общ брой на провере
ните оператори*

Брой на проверените
оператори, при
които са установени
несъответствия*

Административни

Съдебни

13.5.2019 г.

Относно употребата на ПРЗ и устойчивата употреба на пестициди

Установени по време
на извършените офи
циални проверки

Селскостопански потребители
BG

Заявители по схемата на ЕС за основно плащане или по схемите за развитие
на селските райони, подлежащи на проверки за кръстосано спазване*
Селскостопански потребители, неподлежащи на проверки за кръстосано спаз
ване*
Други професионални потребители

Оператори в областта на третирането на семена*
Изпълнители/доставчици на услуги за дейностите по пръскане*
Горско стопанство*
Неземеделски площи (голф игрища/други площи за обществено ползване)*

Официален вестник на Европейския съюз

Промишлена употреба, напр. железопътни линии, пътища*

Други
Измамни и заблуждаващи практики

8.5 Поле за коментари*
L 124/29

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).

L 124/30

9. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти
9.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).
10. Използване и етикетиране на защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер
10.1 Общо заключение относно постигнатото ниво на съответствие

Официален вестник на Европейския съюз

9.3 Поле за коментари*

BG

В съответствие с член 92е от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (19) (във връзка с първата таблица на съответствието в приложение V към Регламент (ЕС) 2017/625), държавите
членки трябва да гарантират, че техните многогодишни национални планове за контрол, посочени в член 109, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, обхващат надзора над извършените в
сектора на биологичното производство проверки съгласно Регламент (ЕО) № 889/2008 и че в годишния доклад, посочен в член 113, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, са включени
конкретни данни за този надзор, наричани по-долу „данни, свързани с биологичните продукти“. Данните, свързани с биологичните продукти, трябва да обхващат темите, изброени в прило
жение XIIIб към Регламент (ЕО) № 889/2008. Данните, свързани с биологичните продукти, трябва да се основават на информация от проверките, извършени от контролните и/или надзор
ните органи, както и от одитите, извършени от компетентния орган. Данните трябва да бъдат представени в съответствие с моделите, предвидени в приложение XIIIб и приложение XIIIв към
Регламент (ЕО) № 889/2008.

10.2 Официални проверки
Брой на проведените официални проверки

Преди пускане на пазара
Tрадиционeн пазар
Електронна търговия

10.3 Поле за коментари*
13.5.2019 г.

(19) Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикети
рането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

Действия/мерки
Установени по време на из
вършените официални про
верки

Общ брой на проверените
оператори

Брой на проверените опера
тори, при които са устано
вени несъответствия

Административни

Съдебни

13.5.2019 г.

10.4 Несъответствия

Преди пускане на пазара
BG

Tрадиционeн пазар
Електронна търговия
Измамни и заблуждаващи практики

* Държавите членки могат, според предпочитанията си, да попълнят или да оставят празни текстовите полета или клетки, отбелязани със звезда (*).

Официален вестник на Европейския съюз

10.5 Поле за коментари*

L 124/31

