Неофициален превод!
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗНОС НА ХРАНИ ЗА
НОВА ЗЕЛАНДИЯ
За какво се отнася настоящият текст?
За да внасяте храна в Нова Зеландия с цел продажба, трябва да сте запознати и да се
съобразявате с изискванията на Закона за храните от 2014 г. Това ръководство ще Ви
помогне.
Кой трябва да е запознат с настоящото ръководство?
Всяко лице или бизнес, който иска да внася храна за продажба в Нова Зеландия
Примери:
• Жител на Нова Зеландия, който иска да внася храна в Нова Зеландия
• Лице или бизнес със седалище в друга държава, който иска да внася храна в Нова
Зеландия
• Посредник по вноса или агент, внасящ храна в Нова Зеландия
Защо трябва да го прочетете?
• За да разберете как да гарантирате, че храната, която внасяте за продажба в Нова
Зеландия, е безопасна за човешка консумация. Можете да бъдете глобени или дори
затворени, ако продавате храна, която не е безопасна и подходяща.
• За да сте сигурни, че не трябва да изтеглите продукта си, което може да се окаже доста
скъпо.
• За да сте сигурни, че можете да продължите да внасяте.
Какво трябва да предприемете?
На следващата страница са очертани стъпките, които ще трябва да изпълните, за да се
регистрирате успешно и да внасяте храна в Нова Зеландия.
Повече информация можете да намерите на уебсайтовете на Новозеландската Митница и
Министерство на първичната индустрия (MPI):
www.customs.govt.nz/incommercial/importprocedures
www.mpi.govt.nz/importing
Какво трябва да направите?
Преглед на стъпките, необходими, за да станете и да бъдете вносител
1. Регистрация
2. Проверете дали можете да внасяте и продавате храната
3. Проверете дали е необходимо спазването на допълнителни правила и предоставяне на
доказателства
4. Източник на безопасна и подходяща храна
5. Пазете храната безопасна и подходяща
6. Съхранявайте или имайте достъп до записите
1. Регистрация
Кога?
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Ако внасяте храна в Нова Зеландия за продажба или износ, трябва да сте регистриран като
вносител на храни към MPI (Ministry for Primary Industries) или да използвате регистриран
агент. Регистрираният вносител трябва да е жител на Нова Зеландия.
Защо?
 Така MPI (Ministry for Primary Industries) ще знае кой внася храните и как да се
свърже с него.
 Така обществеността знае кой внася (Списъкът на регистрираните вносители е на
уебсайта на MPI).
Как?
Попълнете NZ Customs 224 — TSW Client Registration Application/Update form и
маркирайте, че искате да сте вносител на храни съгласно Закона за храните.
Регистрацията ще трябва да се подновява ежегодно. MPI ще Ви изпраща напомняне.
Поддържайте данни си за контакт актуални, за да сте сигурни, че ще получите напомнянето.
Цена
Можете да откриете информация в NZ Customs 224 form
2. Проверете дали можете да внасяте и продавате храната
Защо?
Някои храни не могат да бъдат внасяни в Нова Зеландия. Няма да можете да внесете
застрашени растения или животни и храна, които се считат за твърде голям риск за
околната среда, растенията, животните или хората от Нова Зеландия.
Ако изпратите такава храна до Нова Зеландия, може да се наложи да я изтеглите или може
да бъде унищожена.
Проверете:
 Информацията, качена на уебсайта на Новозеландската митница относно забраните
за внос. В този списък са изброени нещата, които не могат да бъдат внасяни
(например застрашени видове).
 За Здравен стандарт за внос (Biosecurity Import Health Standard (IHS)) за храната (на
уебсайт на MPI). Той очертава контрола с цел защита на околната среда, растенията
и животните на Нова Зеландия. Ако няма наличен IHS, няма да можете да внасяте.
 За забранени и ограничени растения и гъби, изброени в Кодекса за хранителни
стандарти на Австралия, Нова Зеландия.
3. Проверете дали е необходимо спазването на допълнителни правила и предоставяне
на доказателства
Защо?
Някои храни представляват по-висок риск за човешкото здраве или за околната среда,
растенията и животните в Нова Зеландия. За тези храни има допълнителни правила и може
да се наложи да получите разрешение от MPI, за да ги внесете.
Това разрешение се нарича „освобождаване“ („clearance“).
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 Ще ви е необходимо „освобождаване” във връзка с биосигурността (за растения и
животни)
 Може да се нуждаете от „освобождаване” във връзка с безопасността на храните (за
човешкото здраве).
Ако не можете да предоставите необходимото доказателство или храната не отговаря на
изискванията, може да се наложи да я изтеглите или да бъде унищожена. Това ще е за
сметка на вносителя.
Проверете следната информация на уебсайта на MPI:
 Правилата и проверките, изброени в здравните стандарти за внос
 Правила и проверки за храни, които се нуждаят от „освобождаване” във връзка с
безопасността на храните (те се наричат „храни с висок регулаторен интерес“ или
„храни с повишен регулаторен интерес“)
4. Източник на безопасна и подходяща храна
Вие трябва:
Да проверите и да се уверите, че храната, която планирате да внасяте, е безопасна и
подходяща.
Защо?
Храната не винаги е безопасна. С нея трябва да се работи по начини, които гарантират, че е
безопасна. Ваша работа е да се уверите в това и да докажете, че сте го направили.
Как?
Проверете бизнес оператора с храни и информацията за храната. Можете да поискате:
 Сертификат, който показва, че бизнес операторът отговаря на програма за
безопасност на храните в своята страна.
 Доказателство, че бизнес операторът е регистриран при орган за безопасност на
храните.
 Подробности за продукта - химическо, физическо и микробиологично качество.
 Доказателство, че храната ще отговаря на изискванията на Кодекса на хранителните
стандарти в Нова Зеландия, Австралия. Това включва и изискването, че етикетите на
продуктите се отпечатват на английски и се изброяват всички съставки.
5. Пазете храната безопасна и подходяща
Трябва да пазите храната безопасна от началото до края. Това включва да се уверите, че тя
се съхранява и транспортира правилно.
Вие трябва:
Да направете всичко възможно, за да сте сигурни, че храната:
 се съхранява на правилна температура и тази температура се контролира коректно.
Например: Замразено месо трябва да остане замразено.
 е защитена от вредители като плъхове и мишки.
 се съхранява отделно от други продукти, които могат да я замърсят.
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Да направете всичко възможно
 Опаковката да е чиста и безопасна
 Предотвратено е увреждането на опаковката.
 Когато се използват контейнери за насипни товари, те се почистват преди употреба.
Защо?
Храната може да стане опасна, ако не се грижите за нея правилно. Ваша работа е да
докажете, че сте направили всичко възможно, за да сте сигурни, че храната е безопасна за
консумация.
Как?
Сключване на договор с фирма за транспорт и съхранение, която може да покрие
изискванията по-горе или бихте могли:
 Да поискате друга писмена информация.
 Да посетите компанията и проверите за тези неща.
6. Съхранявайте или имайте достъп до записите
Вие трябва:
Да съхранявате или да имате лесен достъп до записи, които показват:
 Че сте направили всичко възможно да доставите, транспортирате и съхранявате
правилно храната, така че тя да е безопасна и подходяща.
 Че знаете какво е било внесено, откъде идва и къде се продава.
Защо?
 Да докажете, че сте изпълнили вашите изисквания и да гарантирате, че можете да
продължите да внасяте.
 За да сте сигурни, че можете да изтеглите (т.е. да намерите и премахнете от
продажба) всяка храна, която не е безопасна и подходяща
Как?
Можете или да въведете система, която да съхранява всички записи, или да сключите
договор с някой друг, който да направи това.
Ако сключите договор, трябва да прегледате съществуващите системи или да получите
писмени уверения от другата страна, че те ще съхраняват всички необходими записи.
Трябва да проведете тестове, за да сте сигурни, че можете бързо да предоставите
информация.
Източник: https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/10823-what-you-need-to-know-beforeimporting-food-into-new-zealand
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