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ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Настоящият документ е предназначен предимно за компетентните
органи на държавите членки, по-специално за граничните
инспекционни пунктове, както и за предоставяне на информация на
компетентните органи на трети държави. Той има за цел да даде насоки
относно условията и контрола на вноса и транзитното преминаване на
определени съставни продукти, съдържащи преработени продукти от
животински произход и растителни продукти, както и за продукти,
съдържащи различни продукти от животински произход, и за
продукти, съдържащи непреработени продукти от животински
произход и растителни продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА
Настоящият документ е един непрекъснато развиващ се документ и
може да бъде актуализиран при необходимост, за да бъдат отразени
опитът и информацията от компетентните органи, по-специално от
граничните инспекционни пунктове и от Хранителната и ветеринарна
служба (FVO) към генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност
на храните“ на Комисията.

Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на ЕС и институцията, която
тълкува правото на Европейския съюз като последна инстанция.
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СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО
ЗЖ

Здраве на животните

ГИП

Граничен инспекционен пункт, както е определен в
Директива 97/78/ЕО на Съвета

СП

Съставен продукт

ОВВД

Общ ветеринарен входен документ за продукти от животински
произход, установен в приложение III към
Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията

ГД SANTE

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

ЕОБХ

Европейски орган за безопасност на храните

ЕС

Европейски съюз

HACCP

Анализ на опасностите и критични контролни точки

ПКЧ

Всички продукти, предназначени за консумация от човека

ДЧ

Държава членка

ОВ

Официален вестник на Европейския съюз

ОЗ

Обществено здраве

ППЖП

Преработен продукт от животински произход

Съобщение в
RASFF

Съобщение, използвано в Системата за бързо предупреждение
за храни и фуражи на Европейската комисия

ТД

Трета държава

TRACES

Интегрирана компютризирана ветеринарна система, въведена с
Решение 2004/292/ЕО на Комисията
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1.

ЦЕЛ

Целта на настоящото ръководство е да се постигне единна интерпретация в
държавите членки (ДЧ) относно прилагането на процедурите за контрол върху
вноса и транзитното преминаване на пратки със съставни продукти от трети
държави. В ръководството трябва да бъдат изяснени условията за внос и транзитно
преминаване, приложими за определени съставни продукти, съдържащи
преработени продукти от животински произход и растителни продукти, както и за
продукти, съдържащи различни продукти от животински произход, и за продукти,
съдържащи непреработени продукти от животински произход и растителни
продукти.
Настоящият документ допълва информацията в следните ръководства:
„Основни въпроси, свързани с изискванията за внос и правилата на ЕС
относно хигиената на храните и официалния контрол на храните“ („Key
questions related to import requirements and the EU rules on food hygiene and
official food controls“)1, публикувано на:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
„Насоки
за
изпълнението
на
някои
разпоредби
от
2
Регламент (ЕО) № 853/2004 относно хигиената на храните“ , публикувано
на:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/guidance_doc_85
3-2004_bg.pdf

2.

ВЪВЕДЕНИЕ

За целите на хигиената на храните храни, съдържащи както продукти от
растителен произход, така и преработени продукти от животински произход, се
наричат „съставни продукти“, които попадат в обхвата на член 1, параграф 2 и
член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/20043. Те са определени в член 2,
буква а) от Решение 2007/275/ЕО на Комисията4 като:
„хранителен продукт, предназначен за консумация от човека, който съдържа и
продукти от животински произход, и продукти от растителен произход, като
преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на
крайния продукт“.

1
2
3

4

SANCO/1446/2005 Rev. 2015
SANCO/10098/2009 Rev. 2015
Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, ОВ L 139, 30.4.2004 г.,
стр. 55, преиздаден на някои езици в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.
Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които
подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО
на Съвета, ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9.
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Това определение е доста широко и по тази причина е необходимо да се прави
разграничение между съставни продукти, преработени продукти от животински
произход (ППЖП) и продукти, които погрешно могат да бъдат разглеждани като
съставни продукти.
2.1.

Съпоставка между преработени продукти от животински произход и
съставни продукти

В приложение I към настоящото ръководство е направен преглед на приложното
поле на регламенти (ЕО) № 852/20045 и (ЕО) № 853/2004. Този преглед не е
изчерпателен и следователно има чисто индикативен характер и може да бъде
преразглеждан в зависимост от опита, придобит във връзка с правилата.
Регламент (ЕО) № 853/2004 не се прилага за производството на храни, съдържащи
както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от
животински произход, доколкото изрично не е посочено обратното. Това
изключване от приложното поле се основава на причината, че рискът, произтичащ
от съставката от животински произход, може да бъде контролиран чрез
прилагането на правилата на Регламент (ЕО) № 852/2004, без да е необходимо да
се прилагат по-подробни специфични изисквания. В член 1, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 обаче ясно е записано, че например преработените
продукти от животински произход, използвани за приготвяне на съставни
продукти, се получават и обработват в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕО) № 853/2004, например:
¾ млякото на прах, използвано за приготвянето на сладолед, трябва да е
получено в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004; производството на
сладолед обаче попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 852/2004;
¾ преработените продукти от животински произход, като месо, млечни и/или
рибни продукти, използвани за приготвянето на пица, трябва да са получени
в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, но производството на пица
попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 852/2004;
¾ месото и/или млечните продукти, използвани за приготвянето на готови за
консумация ястия, съставени от такива преработени продукти и зеленчуци,
трябва да са получени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, но
производството на тези готови за консумация ястия попада в обхвата на
Регламент (ЕО) № 852/2004;
¾ яйчните продукти, използвани за приготвянето на майонеза, трябва да са
получени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004; производството на
майонеза обаче попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 852/2004.
Такива съставни продукти се приготвят в регистрирано предприятие, но
продуктите от животински произход, използвани за производството на съставния
продукт, трябва да произхождат от одобрено предприятие.
Въпреки това добавянето в процеса на преработка в съответствие с член 2,
параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на продукт от растителен
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Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
хигиената на храните, ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, преиздаден на някои езици в ОВ L 226, 25.6.2004 г.,
стр. 3.
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произход към преработен животински продукт, например с цел добавяне на
специални характеристики или когато продукт от растителен произход е
необходим за производството на продукт от животински произход (член 2,
параграф 1, буква о) от Регламент (ЕО) № 852/2004), не означава автоматично, че
получената храна е обхваната от смисъла на член 1, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 или попада в обхвата на определението за съставни
продукти, например:
¾ сирена, към които са добавени билки, или кисели млека, към които са
добавени плодове, остават млечни продукти и производството им трябва да
се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004;
¾ колбаси, към които е добавен чесън или соя, остават месни продукти и
производството им трябва да се осъществява в съответствие с
Регламент (ЕО) № 853/2004;
¾ млечен сладолед, чиято преработка включва топлинна обработка и към
който са добавени плодове или други растителни съставки, остава млечен
продукт
и
трябва
да
се
преработва
в
съответствие
с
Регламент (ЕО) № 853/2004.
По принцип съставен продукт може да произхожда от предприятие, регистрирано
от компетентния орган, и на етикета не е необходимо да е поставен
идентификационният знак на предприятието. Въпреки това:
¾ одобрено предприятие, произвеждащо както продукти от животински
произход, така и други продукти, например съставни продукти, може да
поставя идентификационния знак, който се изисква за продукти от
животински произход, също и върху другите продукти (съставните
продукти)
(приложение II,
раздел I,
точка Б.7
към
Регламент (ЕО) № 853/2004);
¾ в случаите, когато производството на крайните съставни продукти
включва преработката на първичния животински продукт, както е
определена
в
член 2,
параграф 1,
буква м)
от
Регламент (ЕО) № 852/2004, идентификационият знак трябва да бъде
поставен, тъй като в този случай съставният продукт трябва да
произхожда от одобрено предприятие.
Следващият алгоритъм за вземане на решение следва да помогне за разграничаване
на съставните продукти от продуктите от животински произход:

Фигура 1: Алгоритъм за вземане на решение за определяне дали
продукт, съдържащ съставки от животински произход, трябва да
бъде разглеждан като съставен продукт
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Частта от животински произход в
крайния продукт преработена ли е
била, или преработката се е състояла
по време на приготвянето на крайния
продукт?

Не

Непреработен
продукт
от животински произход
например прясно
пилешко, тандури

Да
например рибен сос

Крайният
продукт
съдържа
растителни продукти?

ли

Не

Преработен
продукт
животински произход

Да
Да

от

например
топлинно
обработено
пилешко
месо, пържола от риба
тон в слънчогледово
олио

Растителният продукт необходим ли е
за
производството
на
крайния
преработен продукт или придава ли той
специални характеристики на крайния
продукт?

например
лазаня,
пица, хамбургер със
салата,
кремликьори,
ароматизиран сос от
риба със зеленчуци,
бурито

Не

Съставен продукт

В приложение II към настоящото ръководство е изложен неизчерпателен списък с
примери за ППЖП.

2.2.

Продукти, които погрешно могат да бъдат разглеждани като
съставни продукти
2.2.1.

Продукти от непреработени
растителни продукти

животински

продукти

и

Непреработен продукт от животински произход, свързан с продукт от растителен
произход, остава непреработен продукт от животински произход, например:
¾ шишче, съдържащо прясно месо и зеленчуци;
¾ полуфабрикати от пресни рибни продукти (например рибни филета) с храни
от растителен произход;
¾ бурканче мед с ядки.
Такива продукти трябва да произхождат от одобрена трета държава или част от
нея, от която е разрешено въвеждането в ЕС на съответния животински продукт. Те
трябва да са с произход от одобрено предприятие и трета държава с одобрен план
за контрол на остатъците за двата вида продукти. Те трябва да бъдат придружени
от образеца на ветеринарен сертификат за използвания животински продукт.
IV

2.2.2.

Комбинации от продукти от животински произход

Хранителни продукти, които съдържат различни продукти от животински
произход, независимо от това дали те са непреработени или преработени, не се
считат за съставни продукти, ако не са включени продукти от растителен
произход.
Ако голяма част от продукт от животински произход се преработва с малки
количества други продукти от животински произход, които са необходими по
технологични причини, крайният продукт е с произход от одобрено предприятие и
трета държава, от която е разрешено въвеждането в ЕС на тази голяма част от
продукта от животински произход, например:
¾ рибни кюфтета с много малко количество яйчен белтък, използван като
сгъстител;
¾ шишчета с месо, мариновано в кисело мляко, мляко, масла и подправки;
¾ сурими, към което се прибавя много малко количество яйчен белтък по
технологични причини.
Ако няколко продукта от животински произход са смесени или комбинирани без
технологични причини, свързани с преработката, крайният продукт трябва да е с
произход от трета държава, от която е разрешено въвеждането в ЕС на всеки
животински продукт, използван в смесения/комбинирания продукт. Крайният
продукт трябва да е с произход от одобрено предприятие за всеки вид продукт и се
придружава от съответните образци на ветеринарни сертификати, приложими за
всеки продукт от животински произход, използван в смесения/комбинирания
продукт, например:
¾ пържола, представена в пакет с парче масло;
¾ цяла риба, готова за готвене, представена с месна плънка;
¾ суши, украсено с яйчни продукти.

3.

УСЛОВИЯ ЗА ВНОС НА СЪСТАВНИ ПРОДУКТИ
3.1.

Ветеринарно-санитарни условия за внос на съставни продукти

Продуктите от животински произход от трети държави трябва да съответстват на
изискванията, които предотвратяват навлизането на болести по животните в ЕС.
Тези изисквания са описани в Директива 2002/99/ЕО на Съвета6 и едно от тях е
изискването, че продуктите от животински произход трябва да произхождат от
трети държави, включени в списък. Освен това за месни и млечни продукти са
установени някои обработки, които са пропорционални на риска за здравето на

6

Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на
продукти от животински произход за консумация от човека, ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
IV

животните на съответната трета държава и които са определени в двата списъка на
трети
държави
(Решение 2007/777/ЕО7
за
месни
продукти
и
Регламент (ЕС) № 605/20108 за млечни продукти). За повече информация вж.:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_en.htm
Съществуват специфични дерогации във връзка с изпълнението на ветеринарносанитарните изисквания за пратки с продукти от животински произход, които се
придвижват транзитно през територията на ЕС между Русия и Русия
(Калининград) и от Босна и Херцеговина до хърватското пристанище Плоче.
За някои продукти от животински произход няма установени ветеринарносанитарни изисквания, тъй като не се счита, че те представляват риск за здравето
на животните (вж. подробни данни в глава 4 от настоящото ръководство).
3.2.

Условия за внос на съставни продукти във връзка с общественото
здраве

Всички продукти от животински произход, предназначени за внос в ЕС от трети
държави, трябва да отговарят на изискванията на ЕС в областта на хигиената на
храните. Този принцип е приложим и за съставните продукти, включително онези,
разгледани в членове 4—6 от Решение 2007/275/ЕО и в приложение II към него.
3.2.1.

Основни изисквания за хигиената на храните

Изискванията по отношение на хигиената за съставни продукти се съдържат в
членове 3—6 от Регламент (ЕО) № 852/2004, което означава, че следните правила
трябва да се спазват от операторите в областта на храните в трети държави:

7

8

9

•

общо задължение на операторите да следят за безопасността на
храните на продуктите и процесите под техен контрол (член 3 от
Регламент (ЕО) № 852/2004);

•

общите разпоредби относно хигиенните изисквания за първичното
производство (член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и
приложение I, част А към него);

•

подробните изисквания след първичното производство (член 4,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и приложение II към него);

•

микробиологичните изисквания, предвидени в член 4, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 2073/2005 на
Комисията9;

Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и
здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и
обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение
2005/432/ЕО, ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.
Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и
здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на
сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека, ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.
Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за
храните, ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.
IV

•

процедурите, основани на принципите на анализ на опасностите и
критичните
контролни
точки
(HACCP)
(член 5
от
Регламент (ЕО) № 852/2004);

•

регистрация или одобрение на предприятието (член 6 от
Регламент (ЕО) № 852/2004). Одобряването на предприятията е
необходимо, ако продуктите от животински произход се преработват
в същото предприятие, което произвежда съставните продукти; вж.
подробни данни в глава 2.1 от настоящото ръководство.
3.2.2.

Други изисквания за хигиената на храните

В съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004
операторите в областта на храните, установени в ЕС и извършващи внос на
съставни продукти (храни, съдържащи както продукти от растителен
произход, така и преработени продукти от животински произход), трябва да
гарантират, че преработените съставки от животински произход, които се
съдържат в такива храни, отговарят на изискванията за продукти от
животински произход, включени в член 6, параграфи 1—3, т.е.:

10
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12
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¾

съставките идват от трета държава, която фигурира в списък на ЕС, и
отговарят на специфичните за продукта изисквания, приложими при
внос в ЕС;

¾

предприятието10 (или производствената зона за мекотели), от което
са изпратени, получени или приготвени съставките от животински
произход, използвани за производството на съставния продукт,
фигурира в списък на ЕС на предприятията, от които вносът е
разрешен;

¾

в съответствие с Директива 96/23/ЕО на Съвета11 животинските
продукти, също и когато се използват като съставки от животински
произход за производството на съставни продукти, трябва да са с
произход от трета държава с одобрен план за контрол на остатъците
за конкретната съставка, както е установено в приложение I към
Решение 2011/163/ЕС на Комисията12;

¾

операторът в областта на храните — вносител, трябва да може да
докаже, че горните изисквания са спазени (например с подходящи
документи или сертификати, които не е необходимо да бъдат в
съответствие с формалните изисквания на член 14 от
Регламент (ЕО) № 854/200413, или по друг начин).

За повече информация вж.:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_bg.htm
Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на някои вещества и
остатъците от тях в живите животни и животинските продукти и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и
86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО, ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.
Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети
страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета, ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40.
Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на
специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински
IV

Тези изисквания обаче в момента не се прилагат за всички съставни продукти, тъй
като преходна мярка позволява да продължи прилагането на настоящите практики
във връзка с изискванията за внос на съставни продукти, съдържащи
нехармонизирани преработени продукти от животински произход (вж. по-долу,
раздел 4).
3.3.

Фитосанитарни изисквания

Преди да е възможно въвеждането на територията на ЕС на някои растения,
растителни продукти или други обекти, те трябва да отговарят на фитосанитарните
изисквания.
За повече информация вж.: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
3.4.

Други здравни изисквания

Независимо от прилагането на директиви 96/23/ЕО и 2002/99/ЕО и на член 6,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, необходимо е вносителите на храни,
съдържащи продукти от животински произход, да вземат предвид и други
изисквания, които трябва да бъдат спазвани:
•

•

14
15

съгласно съответните изисквания на законодателството на ЕС в
областта на храните се прилагат редица правила, които
допълват или се добавят към правилата относно хигиената на
храните. Те включват, по-специално и при необходимост,
изисквания по отношение на:
○

замърсителите

○

максимално допустимите граници на остатъчни вещества
от пестициди

○

използването на добавки в храните

○

материалите и изделията в контакт с хранителни продукти

○

облъчването на храни

○

новите храни (Регламент (ЕО) № 258/9714)

○

радиоактивността.

Съществуват също така специфични за продукта изисквания по
отношение на:
○

бързо замразените хранителни продукти

○

храните, предназначени за специфична хранителна
употреба — от 20 юли 2016 г. тази концепция ще бъде
заменена с „храни, предназначени за специфични групи15“

произход, предназначени за човешка консумация, ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206, преиздаден на някои
езици в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни
и нови хранителни съставки, ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1
Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на
целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на
IV

○

генетично модифицираните организми (ГМО).

За повече информация вж.: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
3.5.

Привеждане в съответствие на условията за ЗЖ и ОЗ за определени
съставни продукти

В миналото вносът на определени съставни продукти трябваше да отговаря само на
ветеринарно-санитарните условия.
С Регламент (ЕС) № 28/201216 обаче, приложим от 1 март 2012 г., се привеждат в
съответствие ветеринарно-санитарните изисквания и изискванията за
общественото здраве по отношение на определени съставни продукти,
предназначени да бъдат внасяни на или да преминават транзитно през територията
на ЕС, и се установяват образци на ветеринарни сертификати за вноса и
транзитното преминаване на тези съставни продукти.
В съответствие с Регламент (ЕС) № 1079/201317, за да се даде възможност
съществуващата търговия да продължи, може съставните продукти, които не са
обхванати от Регламент (ЕС) № 28/2012, да бъдат внасяни по сегашния режим до
31 декември 2016 г.
4.

УСЛОВИЯ ЗА ВНОС НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪСТАВНИ ПРОДУКТИ
4.1.

Произход на преработените продукти от животински произход
(ППЖП), използвани за производството на съставните продукти

В съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 ППЖП,
използвани за приготвяне на внасяните съставни продукти, трябва да отговарят на
изискванията на член 6, параграфи 1—3 от същия регламент. Това по-конкретно
означава, че:
¾ ППЖП са с произход от трета държава или част от такава трета държава,
която фигурира в списък на ЕС, и отговарят на специфичните за продукта
изисквания, приложими при внос в ЕС;
¾ ППЖП са с произход от предприятие (или производствена зона за
мекотели), което фигурира в списък на ЕС на предприятията за този ППЖП,
от които вносът е разрешен.

16

17

Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията,
ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.
Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания
при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване
през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009, ОВ L
12, 14.1.2012 г., стр. 1.
Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 г. за определяне на преходни разпоредби
за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета,
OB L 292, 1.11.2013 г., стр. 10.
IV

Регламент (ЕС) № 1079/2013 обаче предвижда преходен период до 31 декември
2016 г. за прилагането на тези мерки в областта на общественото здраве. Съгласно
посочения регламент член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 не е
приложим за съставни продукти, различни от следните, посочени в член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 28/2012, които са:
¾ съставни продукти, съдържащи преработени месни продукти, по член 4,
буква a) от Решение 2007/275/ЕО;
¾ съставни продукти, съдържащи преработени млечни продукти и обхванати
от член 4, букви б) и в) от Решение 2007/275/ЕО;
¾ съставни продукти, съдържащи в половината или повече от субстанцията си
преработени рибни или яйчни продукти и обхванати от член 4, буква б) от
Решение 2007/275/ЕО.
Изискванията за тези съставни продукти са установени в санитарните сертификати,
предвидени в приложенията към Регламент (ЕС) № 28/2012, които съчетават
сертифицирането на ЕС за целите на здравето на животните и на общественото
здраве.
В допълнение всички млечни продукти, съдържащи се в които и да е съставни
продукти, които не подлежат на ветеринарни проверки на граничните
инспекционни пунктове (ГИП), трябва да са с произход от трета държава,
включена в списъците, и трябва да се третират както е предвидено в приложение I
към Регламент (ЕС) № 605/2010. В съответствие с член 6, параграф 2 от
Решение 2007/275/ЕО това изискване се прилага и за съставните продукти, описани
в член 6, параграф 1 от същото решение, както и за онези, изброени в
приложение II към него.
Следователно изискването съставни продукти, съдържащи в половината или
повече от субстанцията си ППЖП, различни от преработени месни, млечни,
рибни или яйчни продукти, да се придружават от съответния сертификат или от
търговски документ, не се прилага до 31 декември 2016 г.
Това означава, че за съставни продукти, съдържащи в половината или повече от
субстанцията си например преработени мед, желатин или охлюви, се прилагат
само общите правила на ЕС в областта на общественото здраве (както е описано
подробно в глави 3.2 и 3.4 от настоящото ръководство) и въвеждането на
допълнителни национални правила в областта на общественото здраве, като
например изисквания за сертифициране, е по преценка на държавите членки. За
гореспоменатите ППЖП (например преработени мед, желатин, охлюви или
преработени продукти от животински произход, различни от месо, млечни, рибни
или яйчни продукти), съдържащи се в съставни продукти, не са предвидени
специфични ветеринарно-санитарни условия, тъй като се счита, че те не
представляват риск за здравето на животните.
Независимо от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 853/2004 съставките от
животински произход, използвани за производството на съставни продукти, трябва
да са с произход от трета държава с одобрен план за контрол на остатъците за
конкретната съставка, както това е установено в приложение I към
Решение 2011/163/ЕС. Това изискване е приложимо за всички ППЖП,
IV

включително онези, които
Регламент (ЕС) № 1079/2013.
4.2.

са

обхванати

от

преходните

мерки

на

Произход на съставните продукти

Съгласно Регламент (ЕС) № 28/2012 следните съставни продукти, предназначени
за внос или транзитно преминаване през територията на ЕС, са с произход от
одобрени трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС
на пратки с ППЖП, съдържащи се в тези съставни продукти:
¾ съставни продукти, съдържащи преработени месни продукти, по член 4,
буква a) от Решение 2007/275/ЕО;
¾ съставни продукти, съдържащи преработени млечни продукти и обхванати
от член 4, букви б) и в) от Решение 2007/275/ЕО;
¾ съставни продукти, съдържащи в половината или повече от субстанцията си
преработени рибни или яйчни продукти и обхванати от член 4, буква б) от
Решение 2007/275/ЕО.
Посочените по-горе съставни продукти се придружават при въвеждане на
територията на ЕС от образците на санитарни сертификати, предвидени в
приложенията към Регламент (ЕС) № 28/2012.
Въпреки че ППЖП, съдържащи се в съставния продукт, следва да са с произход от
одобрени предприятия, самият съставен продукт може да е с произход от
регистрирани предприятия, които не е необходимо да фигурират в списъка по
член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004. Въпреки това, ако даден краен съставен
продукт се произвежда от непреработен първичен животински продукт (например
рибни филета) и преработката на този първичен продукт е неразделна част от
производството на крайния съставен продукт (член 2, буква а) от
Решение 2007/275/EО), тази преработка трябва да се проведе в одобрено
предприятие за въпросния непреработен животински продукт и в тези случаи
съставният продукт трябва да е с произход от такова одобрено предприятие.
4.3.

Триъгълна търговия на съставни продукти, изброени в член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 28/2012

По отношение на произхода има някои допълнителни ограничения, когато ППЖП
и съответният съставен продукт не се произвеждат в същата държава (триъгълна
търговия). Тези ограничения са установени за месните и млечните продукти,
използвани в съставните продукти, тъй като списъците на трети държави за тези
продукти се основават на някои топлинни обработки, свързани с риска за здравето
на животните на съответните трети държави. Поради това е необходимо да се
гарантира, че месо или млечни продукти от трета държава с висок риск за здравето
на животните не се изпращат в трета държава с по-малък риск за здравето на
животните за производството на съставни продукти. Това е отразено и в
гаранциите по отношение на здравето, които трябва да бъдат удостоверени в
санитарните
сертификати,
предвидени
в
приложенията
към
Регламент (ЕС) № 28/2012.
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Таблица 1: Произход на съставните продукти, изброени в член 3, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 28/2012, и произход на ППЖП, използвани в тези
съставни продукти
ППЖП в
съставен
продукт
Месен продукт

Млечен продукт

Държава на произход на
съставния продукт
ТД, включена в
Решение 2007/777/ЕО за каквато
и да е топлинна обработка
ТД, включена в
Решение 2007/777/ЕО за
категория А
ТД, включена в
Регламент (ЕС) № 605/2010 за
категория А, Б или В
ТД, включена в
Регламент (ЕС) № 605/2010 за
категория А
ТД, включена в
Регламент (ЕС) № 605/2010 за
категория Б

Преработен
рибен или яйчен
продукт

ТД, включена в съответния
списък на ЕС

Държава на произход на ППЖП,
съдържащ се в съставния продукт
Произход от същата ТД или от ЕС
Произход от същата ТД или ЕС или от
различна ТД, която обаче е включена в
Решение 2007/777/ЕО за категория А
Произход от същата ТД или ЕС
Произход от същата ТД или ЕС или от
различна ТД, която обаче е включена в
Регламент (ЕС) № 605/2010 за категория
А
Произход от същата ТД или ЕС или от
различна ТД, която обаче е включена в
Регламент (ЕС) № 605/2010 за категория
Б
Произход от същата ТД или ЕС или от
различна ТД, която обаче е включена в
съответния списък на ЕС

В таблица 1 е даден общ преглед на произхода на съставните продукти и на
произхода на ППЖП, съдържащи се в съответните съставни продукти, в случай на
триъгълна търговия.
По отношение на млечните продукти следва да се има предвид конкретното
положение по отношение на здравето на животните на третите държави, включени
като приемливи за топлинна обработка В в списъка в приложение I към
Регламент (ЕС) № 605/2010. Триъгълна търговия може да се осъществява само
между трети държави, одобрени за топлинна обработка A, или трети държави,
одобрени за топлинна обработка Б, за да се гарантира, че търговия не се
осъществява между трети държави с различен здравен статус на животните. По
тази причина трети държави, одобрени за топлинна обработка В, могат да приемат
само млечни продукти от държава — членка на ЕС, или от своята собствена
територия за производството на съставни продукти, съдържащи млечни продукти.
Същото е валидно за месни продукти и триъгълна търговия може да се
осъществява само между трети държави, одобрени за обработка А в
Решение 2007/777/ЕО. Всички трети държави, които не са одобрени за тази
обработка, могат да приемат месни продукти само от държава — членка на ЕС, или
от своята собствена територия за производството на съставни продукти,
съдържащи месни продукти.
5.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВНОСА И ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИ НА
РАВНИЩЕТО НА ЕС ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ

Законодателството на ЕС предвижда, че всички пратки с продукти от животински
произход, въвеждани на територията на Съюза, трябва да бъдат представени на
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одобрен на равнището на ЕС граничен инспекционен пункт (ГИП), за да бъдат
подложени на задължителни ветеринарни проверки. В Директива 97/78/ЕО на
Съвета18 са определени ветеринарните процедури, които да бъдат следвани, за да
се осъществи внос или транзитно преминаване през територията на ЕС на пратките
с продукти от животински произход. Списъкът на стоки от продукти от
животински произход, които трябва да бъдат подложени на ветеринарни проверки,
е посочен в приложение I към Решение 2007/275/ЕО на Комисията.
Членове 4—6 от посоченото решение съдържат изискванията за ветеринарните
проверки на граничните инспекционни пунктове за някои съставни продукти и
дерогациите от тези изисквания за други съставни продукти, включително онези,
които са изброени в приложение II към посоченото решение. Въпреки това тези
съставни продукти, които са предмет на дерогация от ветеринарни проверки на
ГИП, при всички случаи са предмет на разпоредбите за официален контрол,
описани в Регламент (ЕО) № 882/200419, и държавите членки следва да проверяват
на кой етап от веригата на дистрибуция този контрол е вероятно да даде найзначим резултат.
6.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВНОСА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪСТАВНИ ПРОДУКТИ

Подробности относно общата процедура за внос са предоставени в посочения погоре документ „Основни въпроси, свързани с изискванията за внос и правилата на
ЕС относно хигиената на храните и официалния контрол на храните“.
Съгласно член 4 от Решение 2007/275/ЕО следните съставни продукти подлежат на
ветеринарни проверки на ГИП:
¾ съставни продукти, които съдържат преработен месен продукт;
¾ съставни продукти, които съдържат в половината или повече от
субстанцията си някакъв преработен продукт от животински произход,
различен от преработен месен продукт;
¾ съставни продукти, които не съдържат в субстанцията си преработен месен
продукт и съдържат в по-малко от половината субстанция преработен
млечен продукт, когато крайните продукти не отговарят на изискванията на
член 6 от същото решение.
Член 4, буква б) от Решение 2007/275/ЕО се отнася до „някакъв преработен
продукт от животински произход, различен от преработен месен продукт“,
съдържащ се в съставен продукт, което означава, че в съставен продукт може да
има повече от един ППЖП. В този случай това съдържание трябва да бъде
обобщено, за да стане ясно дали общото количество на съдържащите се в
съставния продукт ППЖП е 50 % или повече и следователно съответният съставен

18

19

Директива 97/78/ЕО на Съвета за определяне на принципите, които регулират организацията на
ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни, ОВ L 24, 30.1.1998 г.,
стр. 9.
Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството
в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение
към животните, ОВ L 165, 30.4.2004 г., преиздаден на някои езици в ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.
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продукт подлежи на проверки на ГИП. За общото количество трябва да бъдат взети
предвид всички ППЖП, различни от преработени месни продукти.
На ГИП трябва да се провери, когато е приложимо, дали горепосочените съставни
продукти са с произход от трета държава или части от нея, от която е разрешено
въвеждането в Съюза на пратки с ППЖП, съдържащи се в тези съставни продукти,
както и дали те са придружени от санитарен сертификат в съответствие с образеца,
посочен в приложение I или II към Регламент (ЕС) № 28/2012. За внос в Съюза се
проверява, когато е приложимо, дали ППЖП на тези съставни продукти са
произведени в одобрени предприятия в одобрени трети държави, включително
одобреният план за контрол на остатъците (вж. глава 4 от настоящото
ръководство).
¾ Когато съставен продукт съдържа само преработени месо, мляко, яйца или
рибни продукти и е произведен в предприятие, одобрено за този продукт, и
е придружен от съответния образец на сертификат за този продукт, това
може да е приемливо, тъй като санитарното удостоверение в сертификата на
този преработен продукт предвижда повече здравни гаранции от
сертификата съгласно Регламент (ЕС) № 28/2012, в случай че само един вид
ППЖП е включен в съставния продукт.
¾ Съгласно член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 28/2012
преработени рибни продукти, съдържащи се в съставни продукти, не е
необходимо да бъдат удостоверени по образеца, посочен в приложение I
към Регламент (ЕС) № 28/2012, ако тяхното съдържание в съставния
продукт е по-малко от 50 %. Същата логика се прилага за преработени
яйчни продукти за образците, установени в двете приложения към същия
регламент.
¾ Въпреки това, всяко съдържание на преработено месо и/или млечни
продукти в съставен продукт трябва да бъде удостоверено по образците,
установени в приложенията към Регламент (ЕС) № 28/2012, освен в случай
на трайни съставни продукти, които не съдържат месен продукт и съдържат
по-малко от 50 % млечен продукт, и ако крайният продукт отговаря на
изискванията на член 6 от Решение 2007/275/ЕО.
В член 6 от Решение 2007/275/ЕО се предвиждат изключения за освобождаването
от проверки на ГИП на някои съставни продукти и на хранителните продукти,
изброени в приложение II към посоченото решение. В допълнение член 4, буква в)
във връзка с член 6, параграф 1, буква а) от Решение 2007/275/ЕО предвижда
дерогация за съставни продукти, които са трайни при температура като на
околната среда или които очевидно в процеса на производството са претърпели
пълно сваряване или процес на топлинна преработка на цялата си субстанция и не
съдържат месни продукти, но съдържат в по-малко от половината от субстанцията
си млечен продукт. Такива съставни продукти трябва да бъдат ясно обозначени
като предназначени за консумация от човека, те трябва да са добре опаковани или
запечатани в чисти съдове и ще бъдат придружени от търговски документ и
етикетирани на официален език на държава членка, така че документът и етикетът
съвместно да дават информация за естеството, количеството и броя на опаковките
със съставните продукти, държавата на произход, производителя и съставките
(член 6, параграф 1, буква а), подточка iv) от Решение 2007/275/ЕО).
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¾ Това означава, че съставните продукти, които са трайни при температура
като на околната среда или очевидно в процеса на производството са
претърпели пълно сваряване или процес на топлинна преработка на цялата
си субстанция и които съдържат млечни продукти и всякакъв друг ППЖП,
трябва да бъдат представени за ветеринарни проверки на ГИП, ако общото
количество на ППЖП е повече от 50 % от съставния продукт.
¾ На ГИП трябва да се проверява дали горепосочените съставни продукти са
произведени в съответствие с общите изисквания на общественото здраве
(членове 3—6 от Регламент (ЕО) № 852/2004) и дали ППЖП в съставния
продукт е с произход от трета държава с одобрен на равнище ЕС план за
контрол на остатъците, по-специално ако частта на млякото и млечните
продукти, съдържащи се в съставните продукти, е с произход от трета
държава, фигурираща в списък на ЕС със съответните разпоредби за
топлинна обработка.
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Фигура 2: Удостоверяване на съдържанието на ППЖП в сертификатите на
Регламент (ЕС) № 28/2012
•

Всяко съдържание на преработен месен
продукт

•

Съдържание на
продукт, когато:

преработен

млечен

са включени 50 % или повече или
всеки процент, когато СП не са трайни
•

50 % или повече от преработени рибни
продукти

•

50 % или повече от преработени яйчни
продукти

На фигурата по-горе е показано кое съдържание на ППЖП трябва да бъде
удостоверено в сертификатите, предвидени в Регламент (ЕС) № 28/2012 за
съответните съставни продукти.
Съставните продукти, които не подлежат на ветеринарни проверки на ГИП, трябва
да бъдат контролирани редовно въз основа на многогодишните национални
планове за контрол, изготвени в съответствие с членове 41—43 от
Регламент (ЕО) № 882/2004, и в светлината на потенциалните рискове, както е
предвидено в член 15, параграф 1 от същия регламент. Държавите членки следва да
решат кой компетентен орган следва да отговаря за такъв контрол и на кой етап от
веригата на дистрибуция този контрол е вероятно да даде най-значим резултат за
съставни продукти с произход от трети държави. Повече подробности за този
контрол са предвидени в членове 15 и 16 от горепосочения регламент.
Във всеки случай операторите в областта на храните имат отговорността да
гарантират съответствието на внесените пратки, както и да предоставят
съответните документални доказателства в случай на проверка от страна на
компетентните органи в държавите членки.
Дали съставни продукти се определят като фармацевтични/лекарствени
продукти, или не, зависи от това дали те отговарят на определението за лекарствен
продукт по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО20.
Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз класификацията на даден
продукт като фармацевтичен/лекарствен продукт трябва да се извършва въз основа
на анализ на всеки отделен случай, при който се вземат предвид всички
характеристики на продукта и който се извършва от компетентните национални
органи, като подлежи на съдебен контрол. Следва да се вземе предвид, че в член 2,
параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО се предвижда, че ако даден продукт попада в
обхвата на определението на продукт, обхванат от друго законодателство на
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Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 24.4.1998 г., стр. 67).
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Общността, то се прилагат разпоредбите на законодателството в областта на
фармацевтичните/лекарствените продукти. Съдът също така е постановил, че не
може да се изключи възможността при сегашното състояние на хармонизиране да
съществуват различия в класификацията на продуктите между държавите членки.
Ако условията за признаване като фармацевтични/лекарствени продукти са
изпълнени, съставните продукти не е необходимо да бъдат представяни на ГИП.
Когато съставни продукти не биха могли да се разглеждат като
фармацевтични/лекарствени
продукти,
както
са
определени
в
Директива 2001/83/ЕО, те биха могли да се считат за хранителни добавки, когато
отговарят на определението, предвидено в член 2 от Директива 2002/46/ЕО21, и
трябва да се спазват всички съответни разпоредби на законодателството на ЕС в
областта на храните. Това е приложимо също и за диетични храни за специални
медицински цели (член 1, параграф 2, буква б) от Директива 1999/21/ЕО22) и за
храни, предназначени за специфична хранителна употреба (член 1, параграф 2 от
Директива 2009/39/ЕО23), като това понятие ще бъде заменено от 20 юли 2016 г. с
„храни, предназначени за специфични групи“ (вж. глава 2.5 от ръководството).
Освен това, в зависимост от съдържанието на преработените животински продукти
в такива продукти трябва да се спазват условията за обществено здраве и здраве на
животните и такива продукти трябва да бъдат представяни на ГИП за контрол
върху вноса/транзитното преминаване заедно със сертификата за съставен продукт.
В следващата таблица е направен преглед на различните съставни продукти и на
това дали те подлежат на ветеринарни проверки на ГИП или на официалния
контрол съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 882/2004. В таблицата е
представено подробно за кои съставни продукти и техните съставки са определени
условия за опазване здравето на животните и общественото здраве от
законодателството на ЕС (вж. също глава 4 от настоящото ръководство).

21
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Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно
хранителни и здравни претенции за храните, ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
Директива 1999/21/ЕО на Комисията от 25 март 1999 г. относно диетичните храни за специални
медицински цели, ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 29.
Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни,
предназначени за специфична хранителна употреба, ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.
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Таблица 2: Официален контрол върху съставни продукти с произход от трети държави и въведени в ЕС
Съставни продукти, съдържащи в 50 % или повече от субстанцията си какъвто и да е ППЖП (ако са повече от един, да се обобщят)
Месни продукти
Млечни продукти
Яйчни продукти
Преработени рибни продукти
Други ППЖП*, мед, желатин, охлюви и др.

всички
ветеринарни
проверки
на
ГИП

Условия за ЗЖ и ОЗ — сертификат съгласно Регламент (ЕС) № 28/2012

Съставни продукти, съдържащи в по-малко от 50 % от субстанцията си какъвто и да е ППЖП (ако са повече от един, да се обобщят)
Съставни продукти, които не са трайни
Трайни съставни продукти (топлинно обработени)
Месни продукти

ветеринарни проверки на
ГИП
Млечни продукти#
ветеринарни проверки на
ГИП
Яйчни продукти*
контрол по Регл. 882/2004
Преработени рибни продукти*
контрол по Регл. 882/2004
Други ППЖП*, мед, желатин, охлюви и др. контрол по Регл. 882/2004

ветеринарни проверки на ГИП
контрол по Регл. 882/2004,
включени в списъци трети
държави
Яйчни продукти*
контрол по Регл. 882/2004
Преработени рибни продукти*
контрол по Регл. 882/2004
Други ППЖП*, мед, желатин, охлюви и др. контрол по Регл. 882/2004

Месни продукти
Млечни продукти

За месни и млечни продукти: условия за ЗЖ и ОЗ — сертификат За месни продукти: условия за ЗЖ и ОЗ — сертификат съгласно
Регламент (ЕС) № 28/2012
съгласно Регламент (ЕС) № 28/2012
За всички останали ППЖП, включително мляко и млечни продукти, яйца и
преработени рибни продукти: търговски документ по член 6, параграф 1,
буква а), подточка iv) от Решение 2007/275/ЕО
#
ако са топлинно обработени в цялата си субстанция, така че всеки суров продукт да е денатуриран, не се изисква ветеринарна проверка на ГИП,
но се прилага контрол по Регламент (ЕО) № 882/2004.
*
за тези ППЖП не са предвидени условия за ЗЖ, но са приложими общите правила на ЕС за ОЗ (вж. глави 3.2 и 3.4 от настоящото ръководство) и
специфичните национални изисквания за ОЗ, например сертифициране; приложими до 31 декември 2016 г.
Всички млечни продукти, съдържащи се в които и да е съставни продукти, които не преминават ветеринарни проверки на ГИП, трябва да са с произход от
трета държава, включена в списъците, и трябва да се третират както е предвидено в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.
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Съставките от животински произход, използвани за производството на който и да е съставен продукт, трябва да са с произход от трета държава с одобрен
план за контрол на остатъците за конкретните животински съставки, както е установено в приложение I към Решение 2011/163/ЕС.
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За по-лесно вземане на решение дали съставен продукт трябва да бъде представен
на ГИП за контрол върху вноса, или не вносителите и компетентните органи може
да използват алгоритъм за вземане на решение. На фигура 3 е показан такъв
алгоритъм.

Фигура 3: Алгоритъм за вземане на решение за съставни продукти,
предназначени за консумация от човека, подлежащи на контрол
върху вноса на ГИП и сертифициране
СП съдържа ли каквито и да е
преработени месни продукти?

Да

Предмет на проверки на ГИП
Сертифициране по Рег. 28/2012

Да

Предмет на проверки на ГИП
Сертифициране по Рег. 28/2012

Не

Съдържа ли СП 50 % или повече
преработени млечни, рибни или
яйчни продукти?
Не

СП съдържа ли 50 % или повече от
който и да е друг ППЖП?
(например преработени мед, желатин,
охлюви)

Да

Предмет на проверки на ГИП
Сертифицирането по Рег. 28/2012
подлежи на дерогация до
31 декември 2016 г. — освен в
случай на по-малко от 50 %
преработени млечни продукти

Не

Без проверки на ГИП

Не

СП съдържа ли каквито и да е
преработени млечни продукти?

(проверки по член 15 от
Регламент 882/2004)

Да

СП траен ли е или преминал ли е
топлинна обработка?

Предмет на проверки на ГИП
Сертифициране по Рег. 28/2012

Не

Без проверки на ГИП
(проверки по член 15 от
Регламент № 882/2004)

Да

СП в съответствие ли е с всички
изисквания
на
член 6
от
Решение 2007/275/ЕО?

Да

Предмет на проверки на ГИП
Търговски документ съгласно
член 6, параграф 1, буква а),
подточка iv) от
Директива 2007/275/ЕО, ако е
наличен. За проверка на
страната на произход по
отношение на топлинната
обработка на млечния продукт

Не

Всяко обработено месно и/или млечно съдържание (когато съдържанието на
млечните продукти представлява 50 % или повече или е по-малко от 50 % и
съставният продукт не е траен при температура като на околната среда или цялата
му субстанция не е топлинно обработена) в комбиниран продукт трябва да бъде
сертифицирано
по
образците,
установени
в
приложенията
към
Регламент (ЕС) № 28/2012.
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7.

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСЛОВИЯТА И КОНТРОЛА

Някои примери за съставни продукти и ППЖП са описани подробно в
приложение III към настоящото ръководство. Тези примери обаче са изготвени,
като са взети предвид решения по всеки отделен случай в зависимост от
продуктите и техните съставки и следователно не могат да се разглеждат като
общо правило.
7.1.

Съставни
продукти,
Решение 2007/275/ЕО

описани

в

приложение II

към

Съставните продукти, описани в приложение II към Решение 2007/275/ЕО, не
трябва да се представят за ветеринарни проверки на ГИП. Въпреки това те трябва
да бъдат произведени в съответствие с общите изисквания на общественото здраве
(членове 3—6 от Регламент (ЕО) № 852/2004) и ППЖП в съставния продукт трябва
да е с произход от трета държава в съответствие с посоченото за съответния
животински продукт в приложение I към Решение 2011/163/ЕС, с одобрен план за
контрол на остатъците.
ЕОБХ е направил оценка на риска за общественото здраве от тези съставни
продукти и е представил своето становище в доклад, публикуван на:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2662.htm
В становището на ЕОБХ се прави преглед на количествените микробиологични
модели и бази данни, които могат да бъдат използвани за осигуряване на
количествени оценки на въздействието на температурата, рН, активността на
водата, обработката, продължителността на съхранение, както и техните
комбинации, върху оцеляването и растежа на основните бактериални патогени.
Съставните продукти съдържат няколко съставки с различен състав. Заключението
е, че миграцията и разпространението на влага и вещества сред съставките могат да
променят техните физико-химични параметри, особено в участъците на
взаимодействие. Ето защо при оценката на риска, произтичащ от съставни
продукти, трябва да се помисли за комбинациите от параметри, които толерират в
най-голяма степен оцеляването и растежа на патогени. Повече информация е на
разположение на уебсайта, посочен по-горе.
7.2. Примери на съставни продукти
7.2.1.

Съдържащи месни продукти

Всички съставни продукти, съдържащи месни продукти, трябва да бъдат
представени за ветеринарни проверки на ГИП и трябва да бъдат придружени от
сертификата, предвиден в приложение I към Регламент (ЕС) № 28/2012, с
попълнена част II.2.A на здравната информация, ако тези продукти са
предназначени за внос. За транзитно преминаване трябва да бъде попълнена
част II.1.А на сертификата, предвиден в приложение II към същия регламент.
¾ Докато една пица със салам и сирене трябва да бъде с произход от
регистрирано предприятие, то пица с мляно месо или непреработени рибни
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продукти, която е била топлинно обработена, трябва да бъде с произход от
одобрено предприятие. И двете пратки обаче трябва да бъдат придружени
от посочения по-горе сертификат за съставен продукт.
¾ Пица, която не е преминала топлинна обработка и е с мляно месо или
непреработени рибни продукти, остава непреработен продукт от
животински произход, така че тя трябва да бъде с произход от одобрено
предприятие и да се придружава от образеца на санитарен сертификат за
мляно месо или рибен продукт.
¾ За съставни продукти, съдържащи месни продукти и преработени рибни
или яйчни продукти, трябва да се попълни само част II.2.A (част II.1.A за
транзитно преминаване) на здравната информация в посочените по-горе
сертификати, когато съдържанието на рибните или яйчните продукти е помалко от 50 %. В случай че съдържанието на рибни или яйчни продукти е
повече от 50 %, в допълнение към част II.2.А трябва да се попълни също
част II.2.В или II.2.Г (част II.1.В за яйчни продукти в случай на транзитно
преминаване).
7.2.2.

Съдържащи млечни продукти

Съставни продукти, съдържащи в 50 % или повече от субстанцията си млечни
продукти и съставни продукти, които не са трайни и съдържат в по-малко от 50 %
от субстанцията си млечни продукти, трябва да бъдат представени за ветеринарни
проверки на ГИП. Те трябва да бъдат придружени от сертификата, предвиден в
приложение I към Регламент (ЕС) № 28/2012, с попълнена част II.2.Б на здравната
информация. В случай на транзитно преминаване трябва да бъде попълнена
част II.1.Б на здравната информация в сертификата в приложение II към същия
регламент.
7.2.3.

Съдържащи всеки друг ППЖП

Съставни продукти, съдържащи в 50 % или повече от субстанцията си преработени
рибни или яйчни продукти, трябва да бъдат представени за ветеринарни проверки
на ГИП. Те трябва да бъдат придружени от сертификатите, предвидени в
приложенията към Регламент (ЕС) № 28/2012, с попълнена съответна част
(част II.2.В или част II.2.Г) на здравната информация.
Съставни продукти, съдържащи в 50 % или повече от субстанцията си какъвто и да
е ППЖП, различен от преработени месни, млечни, рибни или яйчни продукти,
трябва да бъдат представени на ГИП за ветеринарни проверки. Въпреки това за тях
не са предвидени ветеринарно-санитарни условия, а поради преходния период в
Регламент (ЕС) № 1079/2013, условията във връзка с общественото здраве, с
изключение на националните изисквания, все още не са приложими.
В случай че в съставен продукт се съдържат няколко ППЖП, те трябва да бъдат
сумирани и ако превишават 50 %, съставният продукт трябва да бъдат представен
за ветеринарни проверки на ГИП.
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8.

ОБЩА

И СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛА ВЪРХУ ВНОСА И
ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ

Обща информация относно условията за внос на животински продукти в Съюза е
на разположение на уебсайта на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на
адрес:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_en.htm
Повече обща и специфична информация относно контрола върху вноса е на
разположение на уебсайта на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ за
ветеринарен граничен контрол на адрес:
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/index_en.htm
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Приложение I
Класификация в зависимост от дейностите
Дейност

Регламент
(ЕО) №

Риск

Съчетаване
на 853/2004
храни
от
растителен
произход
с
преработени храни
от
животински
произход,
допълнително
преработени
заедно.

Свързаният риск може да бъде
контролиран чрез прилагане на
правилата на
Регламент (ЕО) № 853/2004.

Съчетаване
на 852/2004
храни
от
растителен
произход
с
преработени храни
от
животински
произход и които
са
пуснати
на
пазара
като
преработени храни
от
животински
произход.

Свързаният риск може да бъде
контролиран чрез прилагане на
правилата
на
Регламент (ЕО) № 852/2004.

Неизчерпателен списък с примери
•
•
•

Консервиране на храни от преработено месо със
зеленчуци
Готвене на пици, съдържащи преработени съставки
от животински произход (като сирене, преработена
риба или преработено месо)
Приготовление на супа, приготвена с екстракт от
месо

•

Приготвяне на сандвичи с шунка или сирене

•

Производство на сладоледи, годни за консумация,
от преработено мляко (топлинно обработено мляко,
мляко на прах)

•

Приготвяне на хлебни изделия с млечни продукти

•

Съчетаване на готови за консумация ястия,
съставени от преработени продукти от животински
произход (например преработено месо), и
зеленчуци

•

Производство на сладкарски изделия (например
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шоколад, съдържащ преработено мляко)
•

30

Производство на майонеза, приготвена с яйчен
продукт

Съчетаване
храни
растителен
произход
непреработени
храни
животински
произход,
допълнително
преработени
заедно.

на 853/2004
от
с
от

Съчетаване
на 853/2004
храни
от
растителен
произход
с
непреработени
храни
от
животински
произход и които
са
пуснати
на
пазара
като
преработени храни
от
животински
произход.

Рискът е идентичен с този при
• Консервиране на продукти, направени от зеленчуци
производството на преработени
и прясно месо
храни от животински произход,
например месни продукти. Това е
• Сладолед от сурово мляко
основание за прилагане на
правилата
на
Регламент (ЕО) № 853/2004.
Вж. направените забележки в глава 2.1 от настоящото
Правилата на ЕС изискват ръководство
одобрение на помещенията и на
такива храни трябва да бъде
поставен
идентификационен
знак.

Рискът е идентичен с този при
боравене със сурови продукти от
животински произход, например
прясно месо и т.н. Правилата на
ЕС изискват одобрение на
помещенията и на такива храни
трябва
да
бъде
поставен
идентификационен знак.

•
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Съчетаване на шишче от сурово месо/риба със
зеленчуци

Приложение II

Неизчерпателен списък на преработени продукти от животински произход
(ППЖП)
Преработени продукти* се получават чрез всяко действие, което променя
значително изходния продукт, включително нагряване, опушване, консервиране,
узряване, изсушаване, мариноване, екстрахиране, екструдиране или комбинация от
тези процеси.
ППЖП включват:
– месни продукти (шунка, салам и др.)
– преработени рибни продукти (пушена риба, маринована риба и др.)
– млечни продукти (топлинно обработено мляко, сирене, кисело мляко и др.)
– яйчни продукти (яйчен прах и др.)
– стопена животинска мазнина
– пръжки
– желатин
– колаген
– обработени черва, стомаси и мехури и др.
ППЖП включват също:
• комбинации от преработени продукти, например сирене с шунка (вж. глава 2.2.2
от настоящото ръководство)
• продукти, които са преминали няколко операции на преработка, например сирене
от пастьоризирано мляко.
Могат да се добавят вещества за придаване на специални характеристики
(например аромат, сладост, цвят, текстура) или по технологични причини,
например:
– колбас с чесън
– кисело мляко с плодове
– сирене с билки или сирене с панировка
– млечен сладолед с шоколад
– консервирано рибно филе в масло
– варени миди с чесново масло
– сурими с части от яйца
– панирана в тесто риба, пържена
*

Както е определено в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕС) № 852/2004.

Забележки:
ППЖП могат да включват някои месни заготовки като мариновано и
консервирано месо. ППЖП трябва да са с произход от одобрени предприятия.
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Приложение III

Примери на съставни продукти и ППЖП
Този списък от примери е изготвен, като са взети предвид решения по всеки
отделен случай в зависимост от продуктите и съставките на съответните продукти
и не може да се разглежда като общо правило.
Изображение

Код по КН*

Информация
продукта

1604 14 11

Пържола от риба тон Рибен
продукт,
в
слънчогледово подлежи на проверки
на ГИП, изискват се
масло:
сертификат за рибен
Съставки: ивичест продукт и произход от
тунец (Katsuwonus одобрено предприятие.
pelamis),
слънчогледово
масло и сол

1604 15

Скумрия в доматен Рибен
продукт,
сос
подлежи на проверки
на ГИП, изискват се
Съставки: скумрия, сертификат за рибен
доматен сос, сол и продукт и произход от
вода
одобрено предприятие.

Суши

за Забележки

Рибен продукт, който
съдържа или е на
Съставки: риба, ориз основата на сурова
за суши, палмови риба;
подлежи
на
листа и др.
проверки на ГИП,
изискват се сертификат
1604
за рибен продукт и
(замразена
произход от одобрено
или не), ако
предприятие.
съдържаниет
В случай че се добавят
о на риба е
яйчни
продукти,
над 20 %
трябва
да
бъде
представен
допълнителен

1904 90 10,
ако
съдържаниет
о на риба е
под 20 %
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сертификат за яйчни
продукти.
1604 20 10

Съставен продукт
Сладко-кисела
салата от сьомга,
Не
подлежи
на
185 г
проверки на ГИП, тъй
Състав:
розова като рибните продукти
сьомга
(55 г), са по-малко от 50 %.
сладко-кисел
сос
(доматен сос, вода, Тъй като продуктът е
от
оцет, соево масло, произведен
непреработена
риба
захар,
(член 2, буква а) от
модифицирано
нишесте,
сол, Решение 2007/275/EC),
той трябва да е с
растителен
екстракт),
домати, произход от одобрено
и
царевица,
лук, предприятие
трета
зелена чушка, бейби одобрена
държава.
царевица,
подобрител на вкуса
(E621),
багрило
червен
пипер
(E160c)

1602 50 31

„Corned Beef“
Съставки:
варено
говеждо месо (72 %),
говеждо месо (24 %),
сол, захар, вода и
консервант (натриев
нитрит — E250)

1602 50 95

Консервирано мляно
говеждо месо
Състав: говеждо месо
(75 %), вода, лук,
пшенично
брашно,
доматено
пюре,
екстракт от говеждо
месо, сол, царевично
брашно,
захар,
естествен оцветител
(обикновен карамел),
естествен аромат на
лук, малтодекстрин и
бял пипер
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Месен
продукт,
подлежи на проверки
на ГИП, изискват се
сертификат за месен
продукт и произход от
одобрено предприятие
и
одобрена
трета
държава с изискваната
обработка
(Решение 2007/777/ЕО)
.
Месен продукт, тъй
като
растителните
съставки
просто
добавят
специални
характеристики;
подлежи на проверки
на ГИП, изискват се
сертификат за месен
продукт и произход от
одобрено предприятие
и
одобрена
трета
държава с изискваната
обработка
(Решение 2007/777/ЕО)

.
1902 20

Говежда лазаня
Съставки:
мляно
говеждо
месо,
зеленчуци
и
макаронени изделия
със заливка от сос
бешамел, съдържаща
мляко и сирене.
Крайният продукт е
сварен.

Съставен
продукт,
подлежи на проверки
на ГИП, изисква се
сертификат за съставен
продукт, който да бъде
попълнен
за
съдържание на месо и
млечни продукти.

1602,
ако
съдържаниет
о на месо е
над 20 %

Чили с боб, консерва Съставен
продукт,
Състав:
вода, подлежи на проверки
говеждо месо, боб, на ГИП, изискват се
сертификат за съставен
концентрирани
млени домати, 2 % продукт от одобрено
2106,
ако
и
или
по-малко предприятие
съдържаниет
одобрена
трета
царевично брашно,
о на месо е
държава с изискваната
текстуриран
под 20 %
растителен протеин обработка
(соево
брашно, (Решение 2007/777/ЕО)
багрило
карамел), както за продукт от
сол, чили на прах, сурово говеждо месо.
ароматизанти, захар,
нишесте, подправки,
зелени люти чушки,
лук,
чушки
Халапеньо.
Крайният продукт е
сварен.
1604

Замразени пържени Рибен
продукт
тайландски
рибни (подобен на варено
хапки
сурими), произведен от
сурова
риба
и
Състав: рибно филе растителни съставки,
(69 %), боб (9 %), които
добавят
вода (7 %), нишесте специални
от тапиока (5 %), характеристики.
паста от червено Подлежи на проверки
къри (5 %), захар на ГИП, изискват се
(2 %), сол (1,5 %), произход от одобрено
вкусови
предприятие
и
подобрители (0,9 %), сертификат за рибен
листа от лайм сорт продукт.
kiffir (0,3 %), яйчен
количество
белтък
на
прах Малкото
яйчен
белтък
на прах
(0,2 %),
фосфати
има
технологична
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(0,1 %)

функция, тъй като е
необходимо
за
производството, и не е
нужно
да
бъде
сертифицирано,
но
операторът в областта
на храните трябва да
гарантира,
че
то
произхожда
от
одобрено предприятие
и
одобрена
трета
държава.

2106 90 98

„Paneer
Poppers“, Млечен продукт, тъй
замразени
като галетата добавя
Съставки:
сирене, специални
характеристики;
покрито с галета
подлежи на проверки
„Paneer“ е прясно на ГИП, изискват се
сирене, подобно на одобрено предприятие
извара, но крайният и
сертификат
за
продукт е топлинно млечни продукти в
обработен.
зависимост
от
изискваната топлинна
обработка (Б или В) на
третата държава на
произход.

2106 90 98

Руло „Paneer Bhurji“,
замразено, пълнено
със зеленчуци и
Paneer (вид прясно
сирене, подобно на
извара).
Крайният
продукт
не
е
топлинно обработен.

Съставен
продукт,
който подлежи на
проверки на ГИП дори
и ако съдържа помалко от 50 % млечни
продукти, тъй като
сиренето е прясно (не е
трайно
при
температура като на
околната среда).

1602 32

Пилешко в тестена
кора,
замразено:
Съставки:
42 %
топлинно
обработено пилешко
месо, бутер тесто,
9 % манго, захар,
2 % китайско зеле
пак-чой,
палмово
масло, подправки.

Съставен
продукт,
който подлежи на
проверки на ГИП и
може да произхожда от
регистрирано
предприятие.

Ако сурово пилешко
месо е увито с тесто и
след това изпечено,
преработвателното
Варено
пилешко предприятие трябва да
месо, което е увито в
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тесто и изпечено във е одобрено.
фурната.
1602,
ако
съдържаниет
о на месо е
над 20 %

Хамбургер с бургер
от говеждо месо,
сирене, домати и
салата

2106,
ако
съдържаниет
о на месо е
под 20 %

Съставен
продукт,
подлежи на проверки
на ГИП; изисква се
сертификат за съставен
продукт, попълнен в
частта за месо и
млечни продукти.
Ако
продуктът
е
произведен от сурово
месо, то трябва да е с
произход от одобрено
предприятие
и
одобрена
трета
държава с изискваната
обработка
(Решение 2007/777/ЕО)
.

1605

Панирани
скариди

кралски Рибен продукт, тъй
като
скаридите
са
сурови; подлежи на
сурови
скариди, проверки на ГИП и се
замразени, оваляни в изисква сертификат за
панировка от галета; рибни продукти.

1603 00 10

Гранулиран
пилешки бульон
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Не съдържа парченца
месо, само гранули,
които се разтварят в
Съставки: добавки в гореща вода.
храните
Съставен
продукт,
(мононатриев
който
обаче
не
глутамат,
нуклеотидни
подлежи на проверки
подправки,
на ГИП в съответствие
овкусители, витамин с приложение II към
В2), солен ориз на Решение 2007/275/ЕО.
прах, пилешко месо, Въпреки това трябва да
яйца, къри на прах бъдат спазвани общите
(съдържа куркума), изисквания
относно
лук резанец, чесън, хигиената на храните
бял декстрин.
като одобрена трета
държава, одобрен план
Траен
за
контрол
на
остатъците и одобрено
предприятие
за
пилешкото
месо,
съдържащо
се
в

бульона.
2103 90 90

Сос от хайвер от Съставен
продукт,
риба треска:
който не подлежи на
проверки на ГИП, тъй
Състав на пакетчето като е траен при
със сос: подсолен температура като на
хайвер
от
риба околната среда и под
треска;
мазнина 50 % от съдържанието
(рапично масло — му са ППЖП.
канола,
палмово
масло),
сол, Рибата и млякото,
използвани в съставния
мононатриев
глутамат,
захар, продукт, трябва да
хидролизиран
произхождат
от
протеин
(соя, одобрени
трети
пшеница, царевица, държави, които също
риба), екстракт от така имат одобрени
кохинил, динатриев планове за контрол на
и
от
гуанилат, динатриев остатъците,
инозинат,
лактоза одобрени предприятия.
(мляко)

2106 90 98

Разтворима напитка Млечен продукт, тъй
на
прах,
траен като
растителните
продукт
съставки
добавят
специални
Съдържа 48 % сух характеристики;
екстракт от мляко, подлежи на проверки
захар,
фъстъчено на ГИП и трябва да е с
масло,
произход от одобрено
малтодекстрин,
предприятие
и
от
карамел,
одобрена
трета
комбинация
от държава, включително
минерали и други с одобрен план за
съставки.
контрол на остатъците,
и
се
изисква
подходяща топлинна
обработка.

2202 90 99

Напитка,
кафе:

Съдържа
две
пакетчета
с
подправки от хайвер от риба
треска и две пакетчета изсушени
морски водорасли
Траен продукт

съдържаща Съставен

продукт,
който не подлежи на
проверки на ГИП, тъй
като съдържанието на
млечни продукти е под
50 % и е траен при
температура като на
околната среда.

Съставки: вода, захар,
обезмаслено мляко на
прах
(2 %),
пълномаслено мляко
на
прах
(3,7 %),
екстракт
от
кафе
(0,6 %,
6,0 г/л),
екстракт от ванилия, Въпреки
E 473, E 475, E 322, изисква
E 407,
увеличено продукти
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това
се
млечните
в

съдържание
на съдържанието трябва
кофеин: 30 мг/100 мл; да са с произход от

одобрено предприятие
и
одобрена
трета
държава, включително
с одобрен план за
контрол на остатъците.
2105 00

Сладолед с аромат
на
ванилия
с
вафлена кофичка и
лешници
Състав: вода, захар,
сух
екстракт
от
мляко, рафинирано
масло от палмови
ядки,
глюкозен
сироп,
лешници,
емулгатор,
стабилизатори,
изкуствени
ароматизанти,
шоколадова
съставка, вафла

Съставен
продукт,
който,
ако
е
произведен
без
топлинна
обработка,
може да е с произход
от
регистрирано
предприятие; подлежи
на проверки на ГИП,
тъй като не е траен.
Млечен продукт, за
който,
ако
е
преработен с участието
на топлинна обработка,
се изисква произход от
одобрено предприятие
и
сертификат
за
млечни
продукти;
подлежи на проверки
на ГИП.
И в двата случая се
изисква произходът на
съдържанието
на
млечните продукти да
е от одобрена трета
държава и одобрено
предприятие,
включително с одобрен
план за контрол на
остатъците.

2208 70

Крем-ликьори
Съставки:
обикновено
приготвени
с
плодове,
кафе,
алкохол,
мляко,
мляко на прах, яйчен
жълтък
и/или
сметана

Съставен продукт, като
включените
млечни
продукти трябва да
произхождат само от
държава от списъка на
одобрени
трети
държави за млечни
продукти и продуктите
да са третирани както е
предвидено в този
списък.

Трайни
продукти
при
температура Не
40

подлежи

на

като на
среда.

околната проверки на ГИП, ако
по-малко от 50 % от
съдържанието
е
с
животински произход.

2103 90 90

Рибен сос: Стандарт
от Кодекса: В STAN
302/2011
рибният
сос е определен като
продукт, получен от
ферментацията
на
смес от риба и сол (и
вода).

Рибен продукт, за
който
се
изисква
сертификат за рибен
продукт; подлежи на
проверки
на
ГИП
независимо
от
количеството риба.

2103 90 90

Ароматизант,
съдържащ например
40 % рибен сос и
вода

Рибен продукт, който
подлежи на проверки
на ГИП; изисква се
сертификат за рибен
продукт.
Ще бъде съставен
продукт,
ако
се
добавят също и части
от
зеленчуци.
Добавянето само на
вода не прави продукта
съставен.

2103 90 90

Сос от стриди

1517 90 99

Добавка в храните,
микрокапсулирано
масло от риба тон на
прах.
Съставки:
съдържа
48 %
високо рафинирано
и
обезмирисено
масло от риба тон,
15 %
казеин,
декстроза, изсушен
глюкозен
сироп,
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Съставен
продукт
съгласно
Съставки: екстракт приложение II
към
от стриди, 30 % соев Решение 2007/275/ЕО,
сос,
саламура и не
подлежи
на
подправки
проверки на ГИП.

Съставен
продукт,
който подлежи на
проверки на ГИП и за
който трябва да се
попълни частта за
млечни продукти и
риба от съставния
сертификат; изисква се
третата държава на
произход на съставния
продукт да е одобрена

натриев
аскорбат, и за млечни продукти,
лецитин и други.
и за риба.
Траен продукт
2106 90 92

1602

Съставен
продукт,
Таблетки,
непакетирани
за който подлежи на
крайни потребители проверки на ГИП и за
който трябва да се
Съставки на всяка попълни частта за месо
таблетка:
и риба от съставния
Глюкозамин сулфат сертификат; изисква се
(произход
от третата държава на
свободно обитаваща произход на съставния
риба): 34,6 % от продукт да е одобрена
общия състав
и за месо, и за риба.
Хондроитин
Ако произходът е от
(произход от
Китай,
се
изисква
домашни птици):
удостоверение
за
27,7 % от общия
хлорамфеникол и др.,
състав
както е предвидено в
~ 38 % от таблетките
Решение 2002/994/ЕО.
се
състоят
от
растителни
материали.
Шишче
тандури- Месен продукт, който
якитори
подлежи на проверки
на ГИП; изисква се
Съставки:
месо сертификат за месен
мариновано в кисело продукт и операторът в
мляко, мляко, сол, областта на храните да
подправки, зехтин, осигури млякото и
след това печено, на киселото мляко да са
скара на дървени от
одобрени
въглища и замразено предприятия/трети
държави.

1602,
ако Закуска бурито с
съдържаниет яйца и бекон:
о на месо е
Съставки: плънка с
над 20 %
бъркани яйца, бекон,
2106,
ако сметана, сирене, мед
съдържаниет
о на месо е „Тортия“,
приготвена
от
под 20 %
брашно, мляко на
прах и др.
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Ако
се
използват
сурови
яйца,
продуктът е ППЖП,
тъй като обвивката от
тортия не е топлинно
обработена заедно с
ППЖП.
Буритото
трябва да е с произход
от
одобрено
предприятие
със
санитарни
сертификати за всички
различни съставки от
животински продукти,

които са използвани.
Ако
се
използват
яйчни
продукти,
продуктът е съставен, а
буритото може да е с
произход
от
регистрирано
предприятие,
като
сертификатът
за
съставен продукт се
попълва за всички
съставки
от
животински продукти,
които са използвани.
И в двата случая
подлежи на проверки
на ГИП.
1604,
ако
съдържаниет
о на риба е
над 20 %

„Gefilte
fish“
в
бурканче
с
желеобразна бистра
течност:

2106,
ако
съдържаниет
о на риба е
под 20 %

Съставки:
вода,
шаран,
яйчни
белтъци, бяла риба,
кефал,
захар,
моркови, сол, масло
от семена на памук,
лук,
щука,
картофено нишесте, Подлежи на проверки
карагенан,
пипер, на ГИП, като се
изисква сертификат за
натурални аромати
рибен продукт. Не се
изисква сертификат за
яйчните
белтъци,
които
имат
технологична функция,
тъй
като
те
са
необходими
за
производството; също
така
операторът
в
областта на храните
трябва да гарантира, че
те произхождат от
одобрени източници.
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Рибен
продукт
(подобен на варено
сурими), произведен от
сурова
риба
и
растителни съставки,
които
добавят
специални
характеристики.
Трябва да е с произход
от
одобрено
предприятие.

1901 90

Продукт за омлет на Смесен продукт от
животински произход
прах
(млечен продукт и
Съставки:
млечни яйчен продукт), който
протеини,
яйчен подлежи на проверки
белтък на
прах, на ГИП; изисква се и
яйчен прах (20 %), двата вида продукти да
сол, аромати, билки са с произход от
(0,5 %),
багрило, одобрено предприятие,
подправки,
както и санитарен
антиагломериращ
сертификат за млечни
агент
и за яйчни продукти.
Билките са добавени
за придаване на
специален аромат.

1602,
ако Салата с месо
съдържаниет
месни
о на месо е Съставки:
колбаси,
яйца,
лук,
над 20 %
кисели краставички,
2106,
ако магданоз,
дресинг
съдържаниет (тип майонеза)
о на месо е
под 20 %

Съставен
продукт,
който подлежи на
проверки на ГИП;
трябва да се попълни
частта за месо и яйца
от
съставния
сертификат
и
се
изисква
третата
държава на произход
на съставния продукт
да е одобрена и за
месо, и за яйца.

1901,
тъй „Dulce de Leche“
като
Съставки:
съдържа
нискомаслено мляко
ванилин
(49 %), захар (48 %),
0402, ако не ванилин
(2 %),
съдържа
натриев бикарбонат
ванилин
(сода за печене 1 %)
и калиев сорбат като
консервант
(помалко от 1/10 от
1 %)

Млечен продукт, тъй
като
растителните
съставки
добавят
специални
характеристики;
подлежи на проверки
на ГИП и трябва да е с
произход от одобрено
предприятие
и
одобрена
трета
държава, включително
с одобрен план за
контрол на остатъците,
и
се
изисква
подходяща топлинна
обработка.
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2309 10

*

Риба тон с царевица

Храна за домашни
любимци,
която
е
Консервирана храна страничен животински
за
домашни продукт и подлежи на
любимци
проверки на ГИП.
Съставните продукти
обхващат само храни
за
консумация
от
човека и правилата за
тях не са приложими за
странични животински
продукти.

Пълният код по КН не може да бъде определен, в случай че описанието,
списъкът на съставките и производственият процес на продукта са непълни.
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