Неофициален превод!
Нов поетапен подход към контрола на вноса на продукти от животински произход и
странични животински продукти от Европейския съюз (ЕС)

Актуализиран е Граничният оперативен модел, който потвърждава подхода на Обединеното
кралство относно контрола при внос, считано от юли 2022 г.
След съобщението на правителството от септември 2021 г., че санитарният и фитосанитарен
контрол (SPS) от ЕС към Великобритания ще стартира от 1 юли 2022 г., вече можем да
споделим подхода и графика за тези промени.
Ще въведем сертификация, документални, идентификационни и физически проверки по групи
стоки за продукти от животински произход, странични животински продукти, растения и
растителни продукти, на три етапа между 1 юли и 1 ноември 2022 г.
Графикът е както следва:
От 1 юли ще се въведе сертификация, физически проверки и проверка за идентичност за:
• Всички останали регулирани странични животински продукти
• Всички регулирани растения и растителни продукти
• Всички меса и месни продукти
• Всички останали високорискови храни, които не са от животински произход
От 1 септември ще бъдат въведени сертификация и физически проверки за всички млечни
продукти.
От 1 ноември ще бъдат въведени сертификация и физически проверки за всички останали
регулирани продукти от животински произход, включително композитни и рибни продукти.
Проверките на живи животни също ще започнат на етапи, постепенно преминаващи от
крайното местоназначение към граничните контролни пунктове от 1 юли 2022 г., когато
съоръженията станат налични и съответно определени.
Този поетапен подход не замества съществуващите вече въведени проверки при внос и
следователно трябва да продължите да ги спазвате, когато внасяте Вашите пратки.
В началото на 2022 г. ще предоставим допълнителна информация относно поетапния подход и
действията, които можете да предприемете, за да се подготвите. Междувременно, моля,
уверете се, че сте подготвени за изискванията за пре-нотификация от 1 януари 2022 г.
Изисквания от 01 януари 2022
От 1 януари 2022 г. всички пратки с продукти от животински произход (POAO) и странични
животински продукти (ABP) трябва да бъдат пре-нотифицирани в системата за внос на

продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS). Ако все още не сте го направили, моля,
регистрирайте се в IPAFFS на gov.uk. Можете да откриете информация как да се регистрирате
на следните линкове - видео и насоки (регистрацията се прави от вносителя от
Великобритания)
Има също така и обучителен видео клип и насоки как да създадете и попълните пренотификация в IPAFFS. Defra провежда уебинари във връзка с изискванията за внос от януари
2022 г., които включват демонстрация на попълване на пре-нотификация в IPAFFS.
Пре-нотификация – трябва да пре-нотифицирате пратката си в IPAFFS, поне 4 часа преди
пристигането ѝ във Великобритания. Споразумението относно 4-те часа ще остане в сила до
30 юни 2022 г.
Своевременно ще предоставим информация относно пре-нотификацията на Вашите стоки от 1
юли 2022 г.
Налични ресурси: Resources available:
На следните линкове има по-подробни „често задавани въпроси“ относно изискванията от
януари 2022 г. – POAO, ABP, Composite Products, IPAFFS.
Ако не можете да откриете необходимата информация, моля свържете се:
traders@defra.gov.uk.
Trader Readiness Team
Animal and Animal Imports (EU to GB)
Department for Environment, Food & Rural Affairs
Често задавани въпроси:
Трябва ли да вляза през граничен контролен пункт?
Между 1 януари и 30 юни 2022 г. Вашата пратка може да влезе през всяка точка на влизане и
няма да подлежи на нови проверки.
От 1 юли 2022 г. Вашата пратка трябва да влезе през входен пункт с граничен контролен
пункт, който е определен за получаване на тези стоки. Това важи дори ако Вашите стоки не
подлежат на сертификация или физически проверки до по-късна дата в графика.
Например: внасяте сирене на 10 юли 2022 г., сертификацията и физическите проверки за
млечни продукти влизат в сила от 1 септември 2022 г. Въпреки това Вашата пратка трябва да
влезе през входен пункт с граничен контролен пункт, определен да приема млечни продукти.
Мога ли да продължа да внасям забранени и ограничени (P&R) стоки?
Между 1 януари и 30 юни 2022 г. фирмите могат да продължат да внасят следните стоки от
ЕС във Великобритания:

• охладена кайма (говеждо, свинско, агнешко, овче и козе)
• охладено и замразено мляно птиче месо
• механично отделено месо от свине, домашни птици и щраусови или дивечови птици
• некласифицирани яйца
• охладени месни заготовки
Своевременно ще предоставим информация относно изискванията за тези стоки от 1 юли 2022
г.
Какво трябва да направя за стоки, преминаващи транзитно през Великобритания от
януари и юли 2022 г.?
Пратки с произход от ЕС и/или трета страна, които са били разрешени за свободно обращение
в ЕС, могат да продължат да преминават транзитно през Великобритания, както това се
случва и сега.
От 1 януари 2022 г. животинските продукти с произход от ЕС, преминаващи транзитно през
Великобритания сухопътно, ще трябва да бъдат пре-нотифицирани в IPAFFS, преди да влязат
във Великобритания. Когато тези стоки напуснат Великобритания, също ще трябва да
нотифицирате властите, че стоките напускат страната.
Своевременно ще предоставим информация относно изискването за транзит на тези стоки от 1
юли 2022 г.
Моят композитен продукт е освободен от сертификация, ще трябва ли да пренотифицирам пристигането му във Великобритания?
Не, ако Вашият продукт отговаря на изискванията за освобождаване от санитарен и
фитосанитарен (SPS) контрол, не е необходима пре-нотификация на властите за пристигането
му.
Допълнителна информация е налична на gov.uk
Премахва ли се контрола на продуктите, обект на защитни мерки?
Не, за продуктите, които се внасят под защитни мерки, следва да се продължи спазването
съществуващите изисквания и контрол.
Изискванията за внос вече са налице за малък брой продукти от животински произход,
подлежащи на защитни мерки.
Могат да се предприемат спешни защитни действия в много кратък срок, за да се забрани или
ограничи вносът на определени продукти от определени страни след огнище на заболяване
или проблем с общественото здраве (като птичи или свински грип). Информация за
последните актуализации относно огнища на болести, които могат да засегнат вноса в
Обединеното кралство, можете да намерите на gov.uk

Продуктите от животински произход, обект на защитни мерки, трябва да бъдат пренотифицирани преди пристигането си в IPAFFS и всички стоки следва да бъдат
придружени от здравен сертификат за износ.
Вносителят във Великобритания предоставя на износителя/сертифициращия служител от ЕС
(обикновено официален ветеринарен лекар) уникалния номер на нотификация (UNN), който
се получава, когато вносителят нотифицира Агенцията по здравеопазване на животните и
растенията на Обединеното кралство (APHA) относно вноса.
Износителят трябва да добави UNN към здравния сертификат за износ. Ако защитната мярка е
в сила поради ново или нововъзникващо огнище на заболяване и кодът на стоката не е
наличен в IPAFFS, може да има други стъпки, които търговците трябва да предприемат, за да
пре-нотифицират.
Как и къде ще трябва да пре-нотифицирам стоките си от 1 януари 2022 г.?
IPAFFS е система за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS) и е системата,
използвана за нотификация за пристигане при внос на живи животни, животински продукти и
високорискови храни и фуражи, които не са от животински произход.
Отговорност на вносителя във ОК (или представител, действащ от негово име) е да се
регистрира в IPAFFS и да пре-нотифицира съответния орган за пристигането на стоките.
Можете да гледате видеоклипа за това как да се регистрирате в IPAFFS и как да пренотифицирате.
Можете да се регистрирате в IPAFFS на gov.uk.
Мога ли да направя една нотификация в IPAFFS за цялата си пратка, дори ако включва
няколко различни продукта и отива до множество дестинации?
От 1 януари до 30 юни 2022 г. от Вас се изисква да нотифицирате всеки тип продукт в
IPAFFS, а не цялата пратка в една нотификация.
Пример 1: Вашата пратка включва 100 свински джолана, 500 пакета сирене, 200 кутии храна
за домашни любимци и е предназначена за две места във Великобритания.
Ще Ви трябват три нотификации, защото имате три различни вида продукти (свинско месо,
сирене и храна за домашни любимци), независимо, че два продукта отиват на един и същ
адрес.
Пример 2: Ако Вашата пратка включва 100 опаковки чедър, 100 опаковки моцарела, 100
опаковки бри, 50 свински джолана и е предназначена за две места във Великобритания.
Ще Ви трябват две нотификации, защото имате три продукта от едни и същи тип (сирене),
които отиват на едно и също място и един вид продукт (свинско), което отива на различно
място във Великобритания.

Пре-нотификациите за различни продукти могат да бъдат групирани в една само ако са от
един и същ тип продукт и се изпращат до едно и също местоназначение.
От 1 юли 2022 г. ще трябва да подадете пре-нотификация за всеки здравен сертификат,
издаден за Вашите пратки. Това може да означава, че ще трябва да изпратите различен брой
нотификации и ние ще предоставим допълнителни подробности през 2022 г.
Каква информация ми е необходима, за да завърша пре-нотификацията в IPAFFS?
От 1 януари до 30 юни 2022 г. ще Ви е необходима следната информация, за да завършите
нотификация в IPAFFS:
• Какъв вид животински продукт или стоки внасяте (т.е. POAO, ABP, HRFNAO)
• Произход на животинския продукт или стоки (в коя страна е произведен, произход от)
• Код на стоката
• Типа на стоката
• Видове на стоката
• Тегло на стоката (кг)
• Дата на пристигане във Великобритания
• Причина за внос на пратка (т.е. вътрешен пазар, транзит, проучване и т.н.)
• Местоназначение на пратката
• Адреси и данни за контакт на място на произход, на вносителя и на местоназначението
• Детайли относно входното пристанище
Добавени са насоки на следения сайт.
Необходимата информацията за нотифициране на пратки от 1 юли 2022 г., ще се промени и
ще трябва да се попълват допълнителни полета. Своевременно ще Ви предоставим тези
подробности.

