Неофициален превод!
Насоки
Внос или придвижване на риба в Обединеното кралство
Как да внасяте или придвижвате риба, предназначена за човешка консумация в ОК
Издадено от: Отдел „Околна среда, храни и селскостопански въпроси“
Публикувано на: 31 декември 2020
Последно обновление: 2 март 2021, вижте всички обновления

Документи за внос
За да внасяте риба в Обединеното кралство от друга държава (с изключение на внос на
риба от ЕС в Северна Ирландия), ще Ви е необходим сертификат за улов, заверен от
компетентния орган на държавата, където риболовният кораб е регистриран или
лицензиран.
Форматът на сертификатите за улов ще варира в зависимост от това коя държава
износител ги издава, но всички те ще трябва да съдържат конкретна информация като:
 име на кораба
 уловени видове
 прогнозно тегло
За риба, която е била съхранявана или преработена, може да са Ви необходими и
следните документи, заверени от компетентния орган:



декларация за преработка, попълнена от преработвателя
документи, показващи, че рибата е съхранявана преди износ

Пристанищните здравни власти във Великобритания (Англия, Шотландия или Уелс)
или риболовните власти в Северна Ирландия ще проверят тези документи за внос на
товари от Обединеното кралство. Администрациите по рибарството са отговорни за
проверка на сертификатите за улов за директно разтоварване в Обединеното кралство.
Придвижване на риба от Северна Ирландия за Великобритания
Повечето риби няма да се нуждаят от нови проверки или изисквания при придвижване
от Северна Ирландия във Великобритания, тъй като те се считат за квалифицирани
стоки от Северна Ирландия. Изключение правят само червеният тон и Antarctic and
Patagonian toothfish.
Регистрирани в Обединеното кралство кораби
Всички регистрирани в Обединеното кралство кораби трябва да отговарят на
изискванията на нормативната уредба за контрол на риболова
Внос на риба в контейнери в Обединеното кралство
Британските пристанищни здравни власти ще проверяват вноса на риба в контейнери,
идващи във Великобритания, включително риба, придвижваща се от Великобритания
до Северна Ирландия.
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Внос или придвижване на риба от:
• Страни извън ЕС/ЕИП/ЕАСТ във Великобритания трябва да влязат през граничен
контролен пункт
• Страните от ЕС/ЕИП/ЕАСТ във Великобритания не трябва да влизат през
граничен контролен пункт до юли 2021 г.
• Великобритания в Северна Ирландия - трябва да преминават през определен
пункт за влизане в Северна Ирландия
Преди да внасяте риба в контейнери, трябва да представите на съответния пристанищен
здравен орган, когато е необходимо сертификат за улов, декларация за преработка или
доказателство за съхранение, както следва:




72 часа предварително при внос по море
4 часа предварително при внос с железопътен и въздушен транспорт
2 часа предварително при шосеен внос

Ако рибата, която внасяте или придвижвате, е била обработена или съхранявана в
държава, която не е държавата на флага на уловния кораб, следва:



ако се съхранява - вземете доказателство за съхранение от износителя, заверено
от властите в държавата, където е била съхранявана
ако се преработва - вземете декларация за преработка от износителя, заверена от
властите в държавата на преработка

Вносът на риба и миди във Великобритания също трябва да бъде:



пре-нотифициран в IPAFFS
придружен от здравен сертификат, издаден от страната на произход

Здравните сертификати трябва да бъдат попълнени и подписани от квалифициран
сертифициращ служител. За рибни продукти това може да бъде не-ветеринарен
сертифициращ служител, като например местен орган, отговарящ за храните, здравен
служител по околната среда (Environmental Health Officer (EHO).
В точката на влизане всички стоки ще бъдат обект на документални проверки и
проверки за идентичност, а малка част от стоките ще бъдат предмет на физически
проверки.
Вносът също подлежи на митнически формалности, включително необходимостта от
попълване на митническа декларация за внос и заплащане на всички приложими мита и
ДДС.
Прочетете повече за изготвяне на пълна декларация за внос
Вносът от ЕС в Северна Ирландия ще бъде предмет на различни изисквания.
Придвижване на риба от Великобритания до Северна Ирландия
Всички риби, миди и техните продукти, които се придвижват от Великобритания в
Северна Ирландия, ще трябва:
 да бъдат пре-нотифицирани от вносителя в TRACES NT преди пристигането
 да влязат през входен пункт в Северна Ирландия
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да имат здравен сертификат за износ (export health certificate (EHC)
да имат сертификат за улов и съответни IUU документи

Сертификати за улов за придвижване на риба от Великобритания в Северна
Ирландия
Сертификатите за улов са официални документи, които доказват, че всяка уловена в
морето риба е била уловена законно и в съответствие с регулаторните и управленските
мерки. Сертификатите за улов в Обединеното кралство се издават от Организацията за
управление на морето и ще трябва да се подадат от лице/обект, базирани във
Великобритания.
Търговците могат да създадат сертификат за улов чрез онлайн услугата за износ на
риба. Проверките на сертификатите за улов ще се извършват от здравния орган на
пристанището в Северна Ирландия
Внос от ЕС
Вносът във Великобритания от ЕС, ЕИП и ЕАСТ е предмет на поетапен подход.
Вносителите от ЕС на повечето риба и рибни продукти (като например продукти от
животински произход) трябва да гарантират, че:




представят документи във връзка с незаконен, недеклариран и нерегламентиран
риболов (IUU) на пристанищния здравен орган преди пристигането на пратката
спазват митническите изисквания (като подаване на митническа декларация за
внос и плащане на мита и ДДС)
са проверили дали разполагат с правилните документи, ако придвижват стоки по
CITES или стоки, подлежащи на ограничения (като червения тон или и Antarctic
and Patagonian toothfish)

От 1 април 2021 г .:





предварително уведомете за вноса в IPAFFS и качете цифрово копие на вашите
сертификати за внос/IUU документи
уверете се, че заверен здравен сертификат за износ физически придружава
пратката
От 1 юли 2021 г .:
влизане през входна точка с граничен контролен пункт
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Спазвайте правилата за Произход относими за безмитна търговия
За да търгувате с ЕС, без да плащате тарифи, всички стоки трябва да отговарят на
преференциалните Правила за произход. Трябва да можете да докажете произхода на
стоките, съгласно специфичните за продукта правила в Споразумението за търговия и
сътрудничество. Прочетете ръководството на HMRC, за да разберете стъпките, които
трябва да предприемете.
Директно разтоварване от чуждестранни риболовни кораби във Великобритания
Всички чуждестранни риболовни кораби, които разтоварват улов директно в
Обединеното кралство, трябва да разтоварят в определено от Комисията за риболов в
североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) пристанище, дори ако
разтоварват риба, уловена извън зоната на конвенция NEAFC.
Чуждестранните кораби, които ловят риба извън тази зона, ще бъдат обект на проверки
за незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов (IUU) в същите пристанища за
целите на Споразумението на ФАО за пристанищните мерки (PSMA).
Чуждестранните кораби, които ловят риба в зоната на конвенцията NEAFC и директно
разтоварват в Обединеното кралство, трябва да представят формуляр за държавен
пристанищен контрол NEAFC (PSC1) преди разтоварване.
Чуждестранните кораби (с изключение на корабите на ЕС, разтоварващи в Северна
Ирландия) също ще трябва да попълнят:
• формуляр за предварително уведомяване
• декларация преди разтоварване
• сертификат за улов (важат изключения)
Формуляр за предварително уведомление
Чуждестранните кораби, разтоварващи в Обединеното кралство (с изключение на
корабите на ЕС, разтоварващи в Северна Ирландия), ще трябва да попълнят формуляр
за предварително уведомление и да го изпратят по имейл до определеното пристанище
на Обединеното кралство преди разтоварване.
Ще трябва да бъде изпратен за следните стоки:
• замразена риба, най-малко 72 часа преди разтоварване
• прясна риба, най-малко 4 часа преди разтоварване
Чуждестранните кораби, които разтоварват в Обединеното кралство (с изключение на
корабите на ЕС, разтоварващи в Северна Ирландия) с рибни продукти, които са
освободени от разпоредби за незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов
(IUU), ще трябва да попълнят формуляр за освободени риболовни продукти за
предварително нотифициране
Декларация за предварително разтоварване
Чуждестранните кораби, които разтоварват в Обединеното кралство (с изключение на
корабите на ЕС, които разтоварват в Северна Ирландия), ще трябва да попълнят
декларация за предварително разтоварване и да я изпратят по имейл до определеното
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пристанище на Обединеното кралство 4 часа преди разтоварването. Тези декларации
трябва да бъдат предоставени от Вашия компетентен орган.
Корабите ще трябва да предоставят подробности за пратката, което включва:



зона за риболов
количество риба по видове, която е на борда на кораба
Специални изисквания за одобрени от ЕС риболовни кораби

Одобрените от местните власти фризерни, хладилни или кораби за преработка на риба,
които разтоварват замразена или преработена риба директно във Великобритания,
също ще трябва да предоставят:


капитанско свидетелство, подписано от капитана, който е упълномощен от
техния компетентен орган, считано от април 2021 г.



рибата да бъде разтоварена на граничен контролен пункт, одобрен за
разтоварване на рибни продукти от юли 2021 г.

Регистрираните кораби, одобрени за нехранителни стоки, които разтоварват прясна
риба директно във Великобритания в пристанище, определено от NEAFC, няма да се
нуждаят от:


здравен сертификат



преминаване през граничен контролен пункт

Те все още ще бъдат обект на нормален официален контрол в пристанището.
Реекспорт на риба, внесена от трета държава
Ако внасяте риба със сертификат за улов и след това реекспортирате в ЕС, ще трябва да
попълните раздела за реекспорт на сертификата за улов. Това не се отнася за Северна
Ирландия за Великобритания или Северна Ирландия за търговия с ЕС
Застрашени риби и миди
Ако искате да внасяте застрашени видове риби, следвайте указанията за получаване на
разрешение за внос на застрашени видове.
Змиорки
Свържете се с APHA Центъра за международна търговия: Бристол за съвет, ако
планирате да внасяте европейски змиорки
Червен тон и антарктически и Antarctic and Patagonian toothfish
За директното разтоварване, вносът и износът на червен тон или Antarctic and
Patagonian toothfish в и от Обединеното кралство (с изключение на придвижванията
между Северна Ирландия и ЕС) ще са необходими валидирани документи за улов. Те
трябва да бъдат представени на компетентния орган по вноса или съответната
администрация по риболова, за да се позволи извършването на проверки.
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Придвижването на тези видове между Великобритания и Северна Ирландия, в двете
посоки, също ще изисква представянето на тези документи за улов.
Декоративни риби, миди и аквакултури
Вижте указанията за правилата, които трябва да спазвате, за да внасяте жива риба или
миди за декоративни или аквакултурни цели.
Митнически изисквания
Трябва да спазвате указанията на HMRC относно митническите изисквания за внос на
рибни продукти в Обединеното кралство.
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