Полезна информация за новото законодателство на Китай и регистрация на
желаещите да изнасят предприятия
Указ № 248
(Decree No. 248 of the General Administration of Customs (Decree on Promulgating the
Provisions of the People’s Republic of China on Registration Administration of Overseas
Manufacturers of Imported Food)
През месец април 2021 г. Генералната митническа администрация на Китай (GACC), обяви
влизането в сила на нови изисквания за регистрация, които засягат всички чуждестранни
производители, преработватели и складови съоръжения за хранителни продукти, изнасяни за
Китай. Тези изисквания са описани в китайския Указ № 248 и влязоха в сила от 1 януари 2022 г.
Членове 7 и 8 от Указа изискват от компетентните органи на държавите-износителки да
препоръчат за регистрация предприятия, изнасящи за Китай следните категории храни:
1. Месо и месни продукти;
2. Аквакултури;
3. Млечни продукти;
4. Птичи гнезда и продукти от птичи гнезда;
5. Естествени обвивки;
6. Пчелни продукти
7. Яйца и яйчни продукти
8. Годни за консумация масла и мазнини
9. Пшенични (тестени) продукти с плънка, например паста, кнедли и пайове;
10. Ядливи зърна
11. Продукти от мелничната индустрия и малц
12. Пресни и дехидратирани зеленчуци и сушен зърнени
13. Подправки
14. Ядки и семена
15. Сушени плодове
16. Неизпечено кафе на зърна и какаови зърна
17. Храни за специални диетични нужди
18. Функционални храни
За продукти, които не попадат в 18-те продуктови категории, изброени в член 7 от Указа и
посочени по-горе, Китай предвижда процедура по саморегистрация, както е посочено в член 9
от Указ 248.
1. Чуждестранни производители, които се регистрират с препоръка от чуждестранния
компетентен орган
a. Регистрацията на вече одобрените преди датата на влизане в сила на новите
изисквания предприятия от първите четири категории продукти, остава валидна.
b. За предприятия, които за първи път искат да изнасят продукти от горепосочените
категории, важат разпоредбите на член 8 от Указ 248. Предприятията трябва да се
свържат с компетентния орган и да заявят, че искат да бъдат регистрирани в една от
18-те категории.
2. Чуждестранните производители, които кандидатстват за регистрация самостоятелно
Чуждестранните производители на храни, които не попадат в горните 18 категории, трябва
да посетят уебсайта (www.singlewindow.cn) и да влязат в „Registration Management of
Overseas Production Enterprise of Imported Foods“, за да кандидатстват самостоятелно за
регистрация в съответствие с изискванията на член 9 от Указ 248.
https://cifer.singlewindow.cn

