Внос от Европейския съюз във Великобритания на продукти
от животински произход (POAO) за човешка консумация

Често задавани въпроси
Версия 2.2 – 21.10.21
Продукти от животински произход (POAO)
Какво е продукт от животински произход?
Продуктите от животински произход (POAO) са животински продукти за консумация от
човека.
Това включва (но не се ограничава до) следните групи храни:





месо, включително прясно месо, месни продукти, мляно месо, месни заготовки, птиче
месо, месо от зайци, месо от дивеч, отглеждан в плен и дивечово месо
яйца и яйчни продукти
мляко и млечни продукти
мед, желатин и желатинови продукти

Какви промени влизат в сила за POAO през януари 2022 г. и юли 2022 г.?
От 1 януари 2022 г. вносителят във Великобритания (или представител, действащ от
негово име) трябва предварително да уведоми властите за вноса (imports of ABP ),
използвайки системата IPAFFS (IPAFFS ).
От 1 юли 2022 г. стоките трябва да бъдат придружени от здравен сертификат за износ
(EHC). Също така, стоките трябва да влизат през входен пункт с граничен контролен
пункт (ГКП), който е определен да получава тези стоки. Списък с ГКП можете да
намерите на Border Control Post
Къде мога да получа здравен сертификат за износ (EHC)?
Здравните сертификати за износ (Export Health Certificates) се издават от компетентния
орган в държавата-износител, въз основа на изискванията, посочени в образците на
здравни сертификати на gov.uk (gov.uk). Здравните сертификати за износ се издават на
износителя със седалище в Европейския съюз (ЕС), който след това предоставя на
вносителя електронно копие за качване на уведомлението в IPAFFS, преди пратката да
пристигне във Великобритания. Отговорност на вносителя във Великобритания (или
представител, действащ от негово име) е да уведоми предварително органите, като
използва IPAFFS.
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За съвети относно конкретни стоки, моля, вижте бележки за информация за внос (INN) на
ветеринарния портал (Vet Gateway) на Агенцията за здравето на животните и растенията
(APHA).
Има ли списък на POAO, подлежащи на ветеринарни проверки?
Проверете дали CN кодът за Вашия продукт е посочен в Регламент 2019/2007 (Regulation
2019/2007) , за да разберете дали Вашата стока подлежи на официален контрол на
граничните контролни пунктове (ГКП). Имайте предвид, че този списък не е
изчерпателен.
Моля, направете справка на model health certificates или Import Information Notes (IINs) за
насоки относно това дали даден POAO е разрешен да бъде внесен във Великобритания и
какви ветеринарни проверки се изискват. Можете също така да получите съвет от
компетентния орган в държавата-членка на ЕС, от която ще изнасяте.
Какво трябва да направя, ако не е наличен Здравен сертификат за износ за моята
POAO стока?
Ако няма наличен Здравен сертификат за износ за стоката или не можете да изпълните
условията на Здравния сертификат за износ, проверете дали има общ лиценз или
разрешение (general licence or authorisation). Ако няма общ лиценз, попълнете формуляра
IV58 form и го изпратете на imports@apha.gov.uk
Като част от заявлението ще трябва да включите:




Списък на съставките, включително разбивка в проценти
Произход на съдържанието на POAO и крайния продукт
Диаграма на процеса за разработване на крайния продукт (включително топлинна
обработка/преработка, приложена към POAO)

Какви са изискванията за мостри на продукти от животински произход?
За мострите се прилагат санитарните и фитосанитарните (SPS) изисквания за внос.


Ако пробата се изпитва за вкус, това е продукт от животински произход
(POAO) за консумация от човека.
 Ако пробата не се тества за вкус, тя може да е страничен животински продукт
(СЖП), който не е за консумация от човека.
Здравните сертификати за износ (EHC) се издават от компетентния орган в държавата
износител, въз основа на изискванията, посочени в образците на здравни сертификати на
gov.uk. EHC се издава на износителя със седалище в ЕС, който след това предоставя на
вносителя електронно копие за качване на уведомлението в IPAFFS, преди пратката да
пристигне във Великобритания. Отговорност на вносителя във Великобритания (или негов
представител) е да уведоми предварително органите, като използва IPAFFS.
В някои случаи може да бъде разрешено вносът на търговски мостри да се допусне с
разрешение със специфични условия за внос, което ограничава какво може да се направи с
търговската мостра, например; само за тестване на вкус от служители на фирмата
вносител, с не по-голямо от определено тегло и трябва да бъде унищожена след
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приключване на анализа. Трябва да се свържете с APHA (APHA), която ще прецени това за
всеки отделен случай.
Какви са POAO, обект на защитни мерки (в случай на заболявания като ВПИП и АЧС)?
Изискванията за внос, включително EHC, вече са налице за малък брой POAO, подлежащи
на защитни мерки (POAO subjectto safeguard measures).
Могат да се предприемат спешни защитни действия в много кратък срок, за да се забрани
или ограничи вносът на определени продукти от определени държави, в следствие на
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
POAO, които са обект на защитни мерки (subject to safeguard measures ) и в момента
трябва да бъдат предварително нотифицирани преди пристигането в системата
IPAFFS и всички стоки трябва да бъдат придружени от EHC.
Вносителят
от
Великобритания
също
ще
трябва
да
предостави
на
износителя/официалния ветеринарен лекар (OV) от ЕС уникалния номер на
нотификация (UNN), който се дава, когато вносителят уведоми APHA.
Износителят трябва да добави UNN към здравния сертификат за износ. Ако защитната
мярка е въведена 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 уведомят предварително (other steps traders need to take to pre-notify)
Какво е UNN (уникален номер на нотификация)?
Това е номерът, генериран от IPAFFS. Номерът трябва да бъде предоставен на
износителя от ЕС, за да го добави към EHC, ако внася POAO, обект на защитни мерки.
Изисква ли се UNN за всички POAO?
Не. UNN няма да се изисква в здравния сертификат за износ за POAO, освен ако
стоката не подлежи на допълнителни защитни мерки.
За POAO, обект на защитни мерки, вносителят от Великобритания трябва да предостави
на износителя/официалния ветеринарен лекар (OV) от ЕС уникалния номер на
нотификация (UNN), който се генерира, когато вносителят уведоми APHA за вноса.
Износителят трябва да предостави на ОВЛ този UNN номер за вписване в сертификата
(EHC).
Как да разбера дали моят продукт е обект на допълнителни защитни мерки?
На gov.uk има насоки, които очертават защитните мерки и къде се прилагат. В
зависимост от това откъде внасяте и какви стоки, е ясно дали се прилагат допълнителни
защитни мерки.
Повече информация може да бъде намерена и в специфичните
информационни бележки за внос (INNs) Import Information Notes .
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Здравни сертификати за износ (EHCs)
Какво е Здравен сертификат за износ?
EHC (EHC) е документ, който потвърждава, че определена информация, здравни
стандарти и разпоредби са спазени, така че живи животни и животински продукти могат
да бъдат внесени във Великобритания (GB).
EHC трябва да бъдат попълнени от държавата износител и подписани от сертифициращ
служител (обикновено официален ветеринарен лекар) или компетентен сертифициращ
орган, признат от държавата износител като притежаващ правилната квалификация за
сертифициране на въпросния продукт.
Понастоящем повечето POAO не се нуждаят от сертификат до 1 юли 2022 г.
Защо имам нужда от сертификат (EHC)?
EHC гарантира, че нашите високи стандарти за биосигурност и безопасност на храните
са спазени.
Попълнен EHC е необходим за всяка пратка животни или животински продукти, внесени
във Великобритания. Ако търговец във Великобритания внася пратка, която включва
комбинация от продукти, той ще трябва да се увери, че износителят осигурява EHC за
всеки вид продукт.
Кой е отговорен за осигуряването на EHC?
За продуктите, които идват от ЕС във Великобритания, отговорност на износителите в
държавите от ЕС, е да получат съответния EHC от съответния компетентен орган в
държавата-членка на ЕС.
Какво е пратка?
Пратката е определена в Регламентите за официалния контрол (OCR):
(37) „пратка“ означава определен брой животни или количество стоки, обхванати от един
и същ официален сертификат, официална атестация или друг документ, превозени с
едно и също транспортно средство и идващи от същата територия или трета страна, и, с
изключение на стоките, обект на правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква ж),
които са от същия вид, клас или описание.
Може ли EHC да се отнася за множество продукти?
Възможността за групиране на различни продуктови линии в един EHC се определя от
специфичните условия на съответния EHC. Например, множество кодове на стоки могат
да бъдат добавени към един EHC, доколкото определението на продуктите попада в
обхвата на сертификата. Това може да се намери в указанията (бележките) и само ако
всеки продукт отговаря на същите изисквания в сертификата.
Например, може да е възможно да се комбинират няколко партиди от продукти в една
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пратка, която един EHC би покрил. Това може да обхване множество продуктови линии
от един и същ вид стока (например композитни продукти) от един и същ доставчик.
Какви са стъпките за издаване на EHC?






Износителят се свързва с компетентния орган, за да организира определянето на
сертифициращ служител, който да инспектира стоките, които ще бъдат внесени във
Великобритания.
Сертифициращият служител(и) преглежда пратката и ако тя отговаря на условията,
издава EHC.
Износителят от ЕС трябва да получи EHC от компетентния орган и да изпрати
електронно копие на вносителя във Великобритания.
Вносителят трябва да качи електронно копие на EHC в IPAFFS.
Оригиналният подписан EHC трябва да пътува с пратката.

За колко време е валиден EHC?
Има ситуации, при които продукт с дълъг срок на годност (shelf stable) от животински
произход, за който вече има издаден сертификат в страната износител, може да се
съхранява в склад повече от 10 дни, преди да бъде изнесен. Обикновено сертификатът
за тези продукти остава валиден и продуктите могат да бъдат внесени след изтичане на
10 дни без необходимост от повторно сертифициране.
За всички други продукти, включително продукти, съхранявани при температура на
околната среда, EHC обикновено е валиден за 10 дни. Ако продуктите не бъдат
изпратени в рамките на 10 дни, на износителя се препоръчва да потърси съвет от
компетентния орган, издал EHC.
Какъв здравен сертификат за износ се изисква за моята стока?
Здравните сертификати за износ се издават от съответната държава-членка в
съответствие с изискванията, посочени в образците на сертификати (model certificates).
Износителят от ЕС трябва да се свърже с компетентния орган в своята страна, за да
определи кой експортен здравен сертификат се изисква за неговата стока и какви са
изискванията за износ на тези продукти във Великобритания.
Изисква ли се сертификат за всяка пратка или би било възможно да има сертификат
с годишен период на валидност за няколко пратки?
Трябва да получите сертификат за всяка пратка. EHC може да се използва само веднъж
за съответната група продукти.
Ние внасяме продукти от животински произход от ЕС за преработка във
Великобритания и след това изнасяме стоките обратно за ЕС. Трябва ли
преработвателят да преиздаде здравен сертификат?
За продуктите ще трябват нови здравни сертификат за износ за всяко пътуване (към и от
Великобритания), издадени от компетентния орган във всяка държава износител.
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Ще изискват ли експортните здравни сертификати друга документация?
Всички официални SPS документи, които се изисква да придружават EHC, като всякакви
допълнителни атестации или лабораторни резултати, ще бъдат посочени в съответния
EHC.
В зависимост от стоката може да се изисква и друга документация, като сертификат за
улов на морска риба или за митнически цели.
Има ли насоки за здравни сертификати за износ ЕС-GB на gov.uk?
Публикуваме насоки за попълване на здравния сертификат за износ на guidance on
completing the export health certificate , а специфичната информация за стоките е достъпна
на APHA’s Vet Gateway. Въпреки това, подробни насоки се изготвят от страната
износител. Моля, свържете се с компетентния орган в държавата износител, за да
научите повече.
Мога ли да видя образец на експортен здравен сертификат?
Да. Можете да намерите образци на здравни сертификати за износ на gov.uk заедно с
други свързани образци и информация. Имайте предвид, че тези образци на сертификати
са само за ваша информация – те не са валидни за изтегляне и ръчно попълване.
Изисква ли се в експортния здравен сертификат да бъде посочен регистрационния
номер на превозното средство?
Всички полета в сертификата трябва да бъдат попълнени, да са точни към момента на
издаване и всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, включително
регистрационния номер на превозното средство.
Въпреки това, в съответствие с Приложение II от 2019/628, сертифициращият служител
следва да запише предвидените транспортни средства в I.15, въз основа на
информацията, предоставена от износителя. Ако регистрационният номер на превозното
средство се промени, лицето, отговорно за товара, трябва да информира граничния
контролен пункт (ГКП) за новия регистрационен номер.
Ако регистрационният номер на превозното средство се промени, имам ли нужда
от нов EHC?
Не. Не се изисква нов сертификат, ако регистрационният номер на превозното средство
се промени, стига цялата информация в сертификата да е правилна към момента на
издаване и лицето, отговорно за товара, информира граничния контролен пункт (ГКП) за
новия регистрационен номер на превозното средство.
Ако номерата на ремаркето и камиона трябва да са посочени на EHC,
доставчиците може да нямат информация предварително (докато камионът не се
определи) – така че може ли това да се добави ръчно към EHC?
Обединеното кралство прилага същата система за ЕС, която понастоящем прилага за
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внос от трети страни и като част от тази система от сертифициращия служител се
изисква да провери транспортното средство и неговата идентичност, което в много
случаи е регистрацията на превозното средство и номера на ремаркето.
Ако камионът, който напуска помещението, където са сертифицирани стоките, няма да
бъде транспортното средство до Великобритания, данните за първото превозно средство
ще трябва да бъдат въведени в сертификата и след това представителят или
превозвачът, който пренася стоките, трябва да информира писмено ГКП, че данните за
превозното средство са променени. Това е една от малкото на брой ситуации, при която
е възможно информация, различна от тази в сертификата да може да бъде представена
на ГКП, без сертификатът да се нуждае от преиздаване или замяна.
Трябва ли EHC да бъде попълнен на английски език? Предлагат ли се
сертификати на родните езици?
EHC ще трябва да бъде попълнен на английски език, за да може да се извършват
проверки на документите. Отговорност на компетентния орган на страната износител е
да организира преводи на сертификатите в подкрепа на процеса на сертифициране.
Какво се случва, ако оригиналният подписан EHC бъде загубен или унищожен
при транспортиране?
Оригиналният сертификат трябва да придружава пратката до ГКП/дестинацията. Ако
сертификатът бъде загубен или унищожен при транспортиране, това може да доведе до
потенциално отхвърляне на пратката.
Какво се случва, ако има несъответствие с количеството, натоварено на
превозното средство?
Всички данни и съответната информация за пратката ще трябва да бъдат отразени в
сертификата. Сертифициращият служител ще провери дали данните са правилни в при
сертифицирането.
Може ли сертифициращ служител
сертификата дистанционно?

в държава-членка

на

ЕС да

издаде

Вносът на животни и животински продукти във Великобритания трябва да отговаря на
всички изисквания, определени в нашия модел сертификат и от държавите-членки зависи
да спазват тези изисквания. Няма законово изискване сертифицирането да се извършва
лично, при условие че сертифициращият служител все още може да определи, че
пратката отговаря на изискванията за внос във Великоритания.
Какво представляват документалните, идентификационните и физическите
проверки?
Документалната проверка е проверка на официални сертификати, атестации и други
търговски документи, които се изисква да придружават пратката.
Идентификационната проверка включва визуална проверка на пратка, за да се
удостовери дали нейното съдържание и етикетиране, съответстват на информацията,
предоставена в придружаващата документация.
Физическата проверка включва проверка на стоките, за да се удостовери, че те
отговарят на санитарните и фитосанитарните изисквания за внос във Великобритания.
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Това включва, според случая, проверки на опаковката на пратката, транспортните
средства и етикетирането, вземане на проби за температурен режим на съхранение,
лабораторни тестове или диагностика, ако е необходимо.
Може ли сертификатът да бъде принтиран и подписан на ръка?
Здравните сертификати за износ се издават на износителя от съответния компетентен
орган в държавата-членка на ЕС. Сертификатът трябва да бъде подписан от
сертифициращия служител.
За непридружени контейнери, като ремаркета, може ли оригиналният сертификат да
бъде изпратен на пристанището или трябва да се поставят вътре в транспортното
средство?
Оригиналът на сертификата трябва да бъде представен и предоставен на служителите
на граничния контролен инспекционен пункт (ГКП). Износителят или превозвачът от тяхно
име трябва да гарантира, че документите са налични и представени на длъжностните
лица на ГКП.
Какви проверки се извършват на продукти от животински произход?
От 1 януари 2022 г. вносителят трябва да подаде чрез системата IPAFFS предварително
уведомление за пратките с продукти от животински произход и проверките ще се
извършват дистанционно.
От 1 юли 2022 г. пратките с продукти от животински произход ще подлежат на
документални, идентификационни и физически проверки на база риск и пратката трябва
да влезе през входен пункт с ГКП, който е определен да получи конкретните стоки.
IPAFFS
Какво представлява IPAFFS?
IPAFFS е система за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS ) и е новата
система, използвана за уведомяване при пристигане на внос на живи животни,
животински продукти и високорискови храни и фуражи, които не са от животински
произход.
Отговорност на вносителя във Великобритания (или представител, действащ от негово
име) е да се регистрира в IPAFFS, за да уведоми предварително съответния орган за
пристигането на стоките.
Може ли митнически агент да подаде декларацията в IPAFF от името на вносителя?
Да. Можете да наемете агент, който да действа от ваше име и да изпраща известия от
ваше име.
Каква информация е необходима за IPAFFS?
Ще ви трябва акаунт (Government Gateway account), за да се регистрирате в системата
IPAFFS и ще ви трябва подробна информация за компанията. Имаме ръководство и
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видео (a guide and a video ), показващи как да се регистрирате в IPAFFS, а ние
провеждаме уебинари за това как да подадете известие – вижте gov.uk за дати и записи.
Има ли тестова система на IPAFFS, която можем да използваме?
На нашия microsite има връзка към среда за обучение. Имайте предвид, че ще трябва
да се регистрирате за акаунт (Government Gateway account), за да получите достъп до
средата за обучение.
Има ли ограничение във времето за качване на сертификата в IPAFFS?
Вносителят ще трябва да качи здравния сертификат за износ в IPAFFS преди
пристигането на пратката във Великобритания и не по-късно от необходимото време за
предварително уведомление. Имайте предвид, че това няма да е необходимо да се
прави, докато не влезе в сила изискването за сертификат - от 1 юли 2022 г.
Само EHC ли трябва да се качи или също придружаваща документация?
Трябва да качите копие на сертификата, но няма ограничения за качване и на
придружаваща документация.
Какво се случва, ако администраторът на IPAFFS напусне компанията?
Препоръчваме повече от едно лице да бъде подадено като администратор на
компанията, но ако установите, че нямате назначен никой, моля, свържете се с Агенцията
за здравеопазване на животните и растенията на imports@apha.gov.uk , за да разрешите
проблема.
Ще има ли CSV (файл със стойности, разделени със запетая) възможност за групово
качване в IPAFFS?
Понастоящем няма такава възможност за групово качване за продукти от животински
произход. Проучваме предоставянето на разширени възможности в бъдеще.
Ако материал, съдържащ продукти от животински произход, се изнася от
Великобритания за ЕС и след това се връща в Обединеното кралство в
първоначалното му състояние, без преработка или каквито и да е промени в
състава, трябва ли да го декларираме в IPAFFS?
Да, тъй като по същество той става внос от ЕС и за да се върне във Великобритания, той
ще трябва да бъде изнесен от ЕС обратно във Великобритания с необходимия за този
тип продукт сертификат.
Можете ли да се направи уведомяване повече от 24 часа предварително?
Да. Няма ограничение за това колко по-рано можете да подадете известие, има само
минимално необходимо време.
Ако композитният продукт е освободен от проверки поради това, че съдържа по9

малко от 50%, все още ли трябва да направите предварително уведомление?
При условие, че отговаря на всички изисквания, за да бъде освободен от граничен
контрол, не, няма да е необходимо да бъде предварително нотифициран, тъй като няма
да подлежи на SPS граничен контрол.
Трябва ли да качите доказателството за освобождаване в IPAFFS?
Не, няма да е необходимо да качвате доказателството за освобождаването в тези
случаи. Трябва предварително да говорите със съответния Пристанищен здравен орган,
тъй като те имат право да поискат повече информация, за да потвърдят, че стоките са
освободени и установяването на ранен диалог с тях ще ви помогне в този процес.
Ще се извършват ли физически проверки на мястото на доставка (POD) или всички
физически проверки ще бъдат на граничните пунктове?
Позоваването на мястото на доставка (POD) е повече за вноса на растения и други
пресни продукти.
От 1 януари до края на юни 2022 г., няма да има физически или идентификационни за
продукти от животински произход. От вносителя се изисква само да представи
предварителна нотификация на IPAFFS.
От 1 юли 2022 г. ще трябва да внесете продуктите от животински произход през входна
точка, която има подходящ ГКП за извършване на идентификационни и физически
проверки. Всички стоки трябва да бъдат придружени от заверен експортен здравен
сертификат.
Могат ли стоките да преминат през всеки пункт между 1 януари и 1 юли 2022 г., а не
само през такива, определени само за конкретен вид продукт?
Да, до 30 юни 2021 г. можете да продължите да внасяте прз всяка входна точка. От 1 юли
2022 г. трябва да внесете тези стоки през определен входен пункт с подходящо
обозначен граничен контролен пункт (ГКП).
Според здравния сертификат за композитни продукти от страни от ЕС, месото
трябва да идва или от Великобритания, същата държава като държавата на
произход, или от трета разрешена страна. Какво ще кажете за месото, идващо от
държава от ЕС (различна от държавата на произход)?
Ще бъде възможно да се използва месен компонент, идващ от друга държава от ЕС, ако
тази държава от ЕС има подобен здравен статус на животните като страната на
производство на композитния продукт.
Компонентът на месния продукт трябва да идва от Великобритания, от същата държава
на произход като държавата на производство на композитния продукт или трета страна,
която има подобен здравен статус на животните като страната на производство на
композитния продукт.
Планира ли Великобритания да забрани вноса на продукти от животински
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произход от страни, където има огнища на болести по животните?
Винаги сме били в състояние да въвеждаме спешни предпазни мерки за внос на
продукти, когато има огнища на болести по животните или други опасения за
общественото здраве и ще запазим правомощията да го направим, или да забраним, или
да ограничим вноса на определени продукти от определени държави.
Можете да намерите информация за действащите в момента защитни мерки на gov.uk и
тази страница ще бъде актуализирана, ако има някакви промени в бъдеще.
Един от нашите продукти е композитен продукт, произведен в ЕС, дълготраен (при
температура на околната среда) и съдържа месо (по-малко от 50%). От 1 юли 2022
г. ще се изисква ли здравен сертификат?
Composite products containing processed meat, regardless of the percentage, must be
accompanied by an export health certificate from 1 July 2022 and the meat content must come
from an approved establishment. If the meat and final composite products are produced in the
same establishment, then that establishment will need approval. But if the composite product is
manufactured in a separate establishment to that of the meat, the composite does not have to
come from an approved establishment. It’s important to understand that the meat content must
come from an approved establishment.
Композитните продукти, съдържащи преработено месо, независимо от процента, трябва
да бъдат придружени от здравен сертификат за износ от 1 юли 2022 г. и месото трябва
да идва от одобрено предприятие. Ако месото и крайните композитни продукти се
произвеждат в едно и също предприятие, тогава това предприятие ще се нуждае от
одобрение. Но ако композитният продукт се произвежда в предприятие, различно от това
на месото, не е задължително композитният продукт да идва от одобрено предприятие.
Важно е да се разбере, че месният компонент трябва да идва от одобрено
предприятие.
Ако продукт от животински произход съдържа месна съставка и е дълготраен при
съхранение на температура на околната среда, изисква ли се EHC?
Всеки продукт от животински произход, който съдържа месо или е месен продукт, ще
подлежи на SPS контрол на границата, така че ще се изисква здравен сертификат за него
(за износ като прясно месо, месен продукт или композитен продукт, съдържащ месни
продукти).
Храната за домашни любимци попада ли към продуктите от животински произход?
Не. Храната за домашни любимци е класифицирана като страничен животински продукт,
тъй като не е предназначена за консумация от човека.
Сушеното месо и сирене класифицирани ли са към продуктите от животински
произход?
Да, това са продукти от животински произход и подлежат на контрол при вноса.
Могат ли месни продукти, произведени в Полша, да бъдат декларирани за
11

произход от ЕС?
Да, ако суровото месо, което се използва, отговаря на изискванията за внос за GB. Ако
продуктът е произведен в Полша, тогава той е с произход от ЕС и ще бъде обхванат от
образец EU-GB на здравния сертификат за износ.
Какво смятате за сушена наденица, ако процесът на сушене е 12 дни? Смята ли се
за готова или все още е сурова?
Определението за месен продукт е, когато обработката на прясното месо води до загуба
на външния вид на прясно месо. Моля, вижте насоките (IIN) за повече информация.
Ако внасяме рибено масло за фураж за продуктивни животни, маслото към
страничните животински продукти ли се намира или е POAO?
Рибеното масло за храна за домашни любимци е страничен животински продукт.
Ще ни трябва ли експортен здравен сертификат за внос на песто, съдържащо 10%
сирене?
Правилото за композитните продукти означава, че ако отговаря на условията за
изключване от ветеринарни проверки, тогава няма да се изисква здравен сертификат за
износ. Ако композитен продукт не отговаря на тези условия, ще се изисква EHC за
композитни продукти (EHC for composite products ).
Ще има ли Обединеното кралство изисквания за регистрация на обекти за храни
от животински произход, идващи извън Обединеното кралство? Ако е така, какви
ще бъдат те? Ще бъдат ли същите като в ЕС или различни по отношение на
списъка за одобрение на предприятията?
Обединеното кралство ще приеме всички одобрени в момента обекти за производство на
храни в ЕС. В точката на прехвърляне на 1 юли 2022 г. всички обекти, които трябва да
бъдат одобрени за храни съгласно Регламент 853 и които са одобрени след тази дата,
ще трябва да бъдат специално нотифицирани до органите на Обединеното кралство, за
да бъдат добавени към одобрения списък.
Важно е да се прави разлика между одобрени и регистрирани обекти – това не е едно и
също нещо. Повечето обекти за производство на продукти от животински произход
трябва да бъдат одобрени, но има някои обекти за производство на композитни продукти,
които трябва само да бъдат регистрирани.
Къде да получим сертификат за внос на мед и трябва ли да го предоставяме при
всеки внос?
Пратките с мед трябва да бъдат придружени от подходящ сертификат за мед. Всяка
пратка мед трябва да бъде придружена от сертификат.
Внасяме млечни продукти от Нидерландия, но страната на произход е Нова
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Зеландия. Спазваме ли процедурата за стоки с произход от ЕС?
Пратката ще трябва да бъде придружена от сертификат, издаден от нидерландските
власти. В образеца на сертификат за млечни продукти има възможност да се посочи
оригиналната страна на произход.
Консервираната риба има ли нужда от сертификат за улов? А пушената риба?
По принцип за риба се изисква сертификат за улов. Има някои изключения: ако продуктът
е по-малко от 20% риба, ако е от аквакултури или сладководни и/или видът е освободен,
както е изброено в регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов,
Приложение 1. Ако даден продукт отговаря на условията и се преработва или съхранява
в държава, различна от държавата на флага на кораба за улов, също се изисква
декларация за обработка или доказателство за съхранение.
Внасяме пратки (сирене), които са обединени от до 10 производители като единична
пратка. Може ли един сертификат да покрие цялата пратка, вместо да трябва да има
отделен сертификат за продукцията на всяка ферма?
Множество подобни продукти могат да бъдат сертифицирани с един и същ сертификат,
ако всички те отговарят на едни и същи изисквания. Ако имате два продукта, които се
нуждаят от един и същ сертификат, но са с различни атестации в рамките на този
сертификат, имате нужда от отделни сертификати за тях.
В случай на сирене, ако всички те са от един и същ географски регион и здравен статус и
отговарят на едни и същи атестации, те могат да преминат като една пратка под един
здравен сертификат за износ.
Тези изисквания обхващат ли Швейцария?
Да. Образците на здравни сертификати подробно описват субектите, които са предмет на
преходните етапи. Те включва и Швейцария.
Медицинските продукти (реактиви, използвани за изследване на кръвта на
пациентите в болници), които съдържат малки количества съставки от животински
произход, попадат ли в разпоредбите на POAO?
Ако вашият продукт има лиценз съгласно законодателството за лекарствата, издаден от
Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти (MRHA) или Дирекция по
ветеринарни лекарства (VMD), или CE маркировка, тогава продуктът е освободен от SPS
контрол. Въпреки това, ако няма лиценз, издаден от MHRA или VMD, нито CE
маркировка, той подлежи на въвеждане на SPS контрол при вноса.
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