ВНОС НА ЗАБРАНЕНИ И ОГРАНИЧЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Някои продукти от животински произход могат да продължат да се внасят от Европейския
съюз (ЕС) след 1 януари 2022 г.
От 01 януари 2022
Миналата седмица Правителството публикува актуализиран Граничен оперативен модел
Граничният оперативен модел потвърждава, че гратисният период за забрани и ограничения (P&R)
върху вноса на определени продукти от животински произход (POAO) ще продължи.
От 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г. фирмите от ЕС могат да продължават да внасят във
Великобритания следните стоки:






охладена кайма (говеждо, свинско, агнешко, овче и козе);
охладено и замразено мляно пилешко месо;
механично отделено месо от свине, домашни птици и щраусови или дивечови птици;
некласифицирани яйца;
охладени месни заготовки.

За повече информация посетете GOV.UK. Ако имате въпроси, моля, свържете се с:
traders@defra.gov.uk
Често задавани въпроси
Какво представляват Забранените и Ограничените продукти?
Те са специфични стоки или продукти, които могат да бъдат обект на търговски ограничения.
Тези търговски изисквания, които произхождат от правото на ЕС, предотвратяват или ограничават
износа и вноса на определени стоки от трети страни, за които се смята, че съществува потенциална
възможност те да представляват риск за здравето на животните, растенията или общественото здраве.
Забраните и ограниченията вече се прилагат за внос от страни извън ЕС.
Като независима търговска нация, Обединеното кралство вече определя свои собствени търговски
изисквания по отношение на Забранените и ограниченията и тези решения ще отразяват найактуалните познания относно заплахите, породени от рискове за биосигурността като патогени и
болести. Обединеното кралство работи с базирана на риска система и Забранените и ограниченията
са част от тази система.
Тези продукти не бяха забранени, когато бяхме членове на ЕС, защо Обединеното кралство
реши, че внезапно представляват риск за здравето? Какво се промени?

В резултат на напускането на Обединеното кралство от ЕС през 2020 г. и края на преходния период
на 31 декември 2020 г., ЕС вече представлява трета страна и трябва да спазва същите правила,
прилагани за всички други трети държави. Следователно, тъй като Забрани и ограничения се
прилагат за внос на стоки от трети страни, то Забрани и ограничения вече ще се прилагат и за ЕС.
Гратисният период за внос на охладено мляно месо, охладено и замразено мляно птиче месо,
механично отделено свинско месо, от домашни птици и щраусови или дивечови птици,
некласифицирани яйца и охладени месни заготовки, отразява състоянието на риска за биологична
сигурност и гарантира, че бизнесът и нивата на запасите не са неоправдано засегнати.
Обединеното кралство внася големи количества охладено мляно месо от Република Ирландия.
Какви мерки предприема Правителството, за да гарантира, че тази жизненоважна търговия
може да продължи след 1 юли 2022 г.?
Обединеното кралство работи със система, базирана на риска и фактори, свързани със забрани и
ограничения. Ще продължим да оценяваме пропорционалността на Забраните и ограниченията, тъй
като те се прилагат за ЕС като трета страна.
Защо сте предоставили гратисен период само за определени Забранени и ограничени стоки?
Взето е решение за временно отлагане на въвеждането на забрани и ограничения за определени
продукти от животински произход до 30 юни 2022 г.
Гратисният период за внос на охладено мляно месо, охладено и замразено мляно птиче месо,
механично отделено свинско месо, от домашни птици и щраусови или дивечови птици,
некласифицирани яйца и охладени месни заготовки, е да се гарантира, че бизнесът и нивата на
запасите не са засегнати, тъй като тези продукти в момента представляват нисък риск за
биосигурност.
Това е продължение на търговията, която в момента имаме с ЕС и държавите-членки на ЕИП,
Фарьорските острови, Гренландия и Швейцария и техните стандарти за биосигурност не са се
променили. Рискът за биосигурността при вноса на тези стоки от държавите-членки на ЕИП през
този временен период е оценен като нисък.
Облекченията за охладено мляно месо, охладено и замразено мляно пилешко месо и охладени
месни заготовки, какъв вид продукти включва?
Примерите за месни заготовки включват сурови наденици, сурови хамбургери, сурови кюфтета,
суров подправен стек или пилешка пържола, неварени пилешки късове и пилешки хапки.
Това включва и продукти като свинско в було (сурови наденици, увити в сушен бекон), в които някой
от компонентите на месото не е напълно сварен и са имали добавени хранителни продукти,
подправки или добавки. Други видове продукти например включват подправени меса, готови за
фурна, като пуйки или свински джолан.
До каква температура се замразяват замразените месни продукти?

Замразените месни заготовки трябва да бъдат замразени до вътрешна температура не повече от -18C.

