ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Кога ще ми необходим здравен сертификат за износ?
До 1 юли 2022 г. няма да се изисква здравен сертификат, който да придружава пратка с
животински продукти, които се внасят във Великобритания от Европейския съюз.
Допълнителна информация за изискванията от юли 2022 г. можете да намерите на gov.uk



Къде мога да открия здравния сертификат за износ?
Здравните сертификати за износ се издават от компетентния орган в страната-износител
въз основа на изискванията, посочени в model Export Health Certificates. Здравният
сертификат за износ се издава на износителя със седалище в Европейския съюз (ЕС),
който след това предоставя на вносителя електронно копие за качване в електронната
система IPAFFS с цел пре-нотифиакция преди пристигането на пратката във
Великобритания.
За конкретни съвети относно стоките, моля, вижте Import Information Notes



Ще трябва ли моите пратки с животински продукти да минават през точка на
влизане с граничен контролен пункт от 1 юли 2022 г.?
Да, считано от месец юли 2022 г., Вашата пратка с животински продукти ще трябва да
влезе във Великобритания през Граничен контролен пункт, предназначен за Вашия вид
стоки.



Приложимо ли е отлагането и за странични животински продукти (СЖП), както и за
животинските продукти за човешка консумация?
Да, продуктите от животински произход (POAO) за човешка консумация и СЖП, които не
са за човешка консумация, са включени в тези нови договорености. И двете пратки POAO
и СЖП ще изискват пре-нотификация от януари 2022 г. и здравен сертификат за износ от
1 юли 2022 г.
От месец юли 2022 г., пратките ще подлежат на документални, идентификационни и
физически проверки. Допълнителна информация за изискванията от януари и юли 2022 г.,
можете да намерите на gov.uk



Как засяга отлагането забранените и ограничени (P&R) стоки?
Предприятията могат да продължат да внасят забранени и ограничени (P&R) стоки от ЕС
във Великобритания до 31 декември 2021 г.
Допълнителна информация може да бъде намерена на gov.uk



Как и къде ще трябва да направя пре-нотификация (уведомяване) за стоките си от 1
януари 2022 г.?

IPAFFS е система за внос на продукти, животни, храни и фуражи, която се използва за
уведомяване при внос на живи животни, животински продукти и високорискови храни и
фуражи, които не са от животински произход.
Отговорност на вносителя от Великобритания (или представител, действащ от негово име)
е да се регистрира в IPAFFS, за да пре-нотифицира съответния орган за пристигането на
стоките. Ако за стоката се изисква здравен сертификат за износ, износителят от ЕС трябва
да предостави на вносителя във Великобритания електронно копие на здравния
сертификат за износ и вносителят във Великобритания трябва да го прикачи към
нотификацията в IPAFFS.
Можете да видите видеоклип как да се регистрирате в IPAFFS (how to register) и как да
направите пре-нотификация (how to pre-notify).
Можете да се регистрирате в IPAFFS на gov.uk.


Как засяга това отлагане стоки, които преминават транзитно през Великобритания?
Пратки с произход от ЕС и/или трета държава, които са получили разрешение за свободно
разпространение в ЕС, могат да продължат да преминават транзитно през
Великобритания, както е било и до сега.
От 1 януари 2022 г. животинските продукти, преминаващи транзитно през
Великобритания, ще трябва да бъдат пре-нотифицирани в IPAFFS, преди да влязат във
Великобритания. Когато тези стоки напуснат Великобритания, Вие също ще трябва да
уведомите властите, че стоките напускат страната.
Освен това, от 1 юли 2022 г. за пратките с произход от ЕС, които преминават транзитно
през Великобритания, ще изисква заверен здравен сертификат за износ и ще трябва да
влизат и напускат през точка за влизане с подходящ граничен контролен пункт.
Допълнителна информация за транзитите е достъпна на gov.uk



Моят композитен продукт е освободен от сертифициране, ще трябва ли да уведомя за
пристигането му във Великобритания?
Не, ако Вашият продукт отговаря на изискванията за освобождаване от санитарен и
фитосанитарен (SPS) контрол, не е необходимо предварително да уведомявате властите за
пристигането му.
Допълнителна информация можете да намерите на gov.uk



Отлагането премахва ли всякакъв контрол на продуктите, обект на защитни мерки?
Не, продуктите, които се внасят при защитни мерки, трябва да продължат да отговарят на
съществуващите изисквания и контрол.
Изисквания за внос вече са въведени за малък брой продукти от животински произход,
които са обект на защитни мерки.
Спешни предпазни мерки могат да бъдат предприети в много кратък срок, за да се забрани
или ограничи вносът на определени продукти от определени страни след избухване на
заболяване или проблем за общественото здраве (като птичи или свински грип).
Информация за последните актуализации относно огнища на болести, които могат да
повлияят на вноса в Обединеното кралство, може да бъде намерена на gov.uk

Продуктите от животински произход, обект на защитни мерки, трябва да бъдат пренотифицирани преди пристигането, използвайки IPAFFS и всички стоки трябва да
бъдат придружени от здравен сертификат за износ.
Вносителят от ОК също ще трябва да предостави на износителя/служителя по
сертифицирането в ЕС (обикновено официален ветеринарен лекар), уникалния номер за
нотифициране (UNN), който се издава, когато вносителят уведоми Агенцията за
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 въведена поради ново или възникващо 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.
Допълнителна информация можете да намерите на gov.uk


Влияе ли това отлагане въвеждането на новите здравни сертификати за износ на
стоки, изнасяни за ЕС или премествани в Северна Ирландия от Великобритания
като част от Регламента за здравеопазване на животните?
Не, здравните сертификати за износ на базата на регламентите за здравеопазване на
животните, се прилагат за стоки, които се изнасят от Великобритания и се внасят в ЕС или
стоки, които се преместват само от Великобритания до Северна Ирландия.
Промените в това съобщение се отнасят само до стоки, които се внасят във
Великобритания от ЕС.

