ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Брюксел, 13 март 2020 г.
REV1 — заменя известието от 23
януари 2018 г. и документа с въпроси и
отговори (REV1) от 13 ноември 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ФУРАЖИТЕ

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство се оттегли от Европейския
съюз и стана „трета държава“1. В Споразумението за оттегляне2 е предвиден
преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г.3 До тази дата
законодателството на Съюза ще се прилага изцяло по отношение на и в
Обединеното кралство4.
През преходния период ЕС и Обединеното кралство ще преговарят по
споразумение за ново партньорство, с което да се създаде по-специално зона за
свободна търговия. Не е сигурно обаче дали такова споразумение ще бъде
сключено и дали ще влезе в сила в края на преходния период. При всички случаи
подобно споразумение би породило отношения, които от гледна точка на
условията за достъп до пазара ще се различават значително от участието на
Обединеното кралство във вътрешния пазар5, в митническия съюз на Съюза и в
системата в областта на ДДС и акцизите.
По тази причина на всички заинтересовани страни, и особено на икономическите
оператори, се напомня за правното положение след изтичането на преходния
1

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

2

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7)
(„Споразумението за оттегляне“).
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Преходният период може да бъде удължен, преди 1 юли 2020 г., еднократно до 1 или 2 години
(член 132, параграф 1 от Споразумението за оттегляне). До този момент правителството на
Обединеното кралство изключва такова удължаване.

4

С някои изключения, предвидени в член 127 от Споразумението за оттегляне, като никое от тях
не е приложимо в контекста на настоящото известие.
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По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат принципи, характерни за
вътрешния пазар (в областта на стоките и услугите), като взаимното признаване, „принципът на
страната на произход“ и хармонизацията. Освен това със споразумение за свободна търговия не
се премахват митническите формалности и проверки, включително тези, отнасящи се до
произхода на стоките и техния състав, нито забраните и ограниченията за вноса и износа.

период (част А по-долу). В настоящото известие се обясняват също така някои от
съответните разпоредби за разделяне от Споразумението за оттегляне (част Б подолу), както и правилата, приложими в Северна Ирландия след изтичането на
преходния период (част В по-долу).
Съвети към заинтересованите страни
За да се съобразят с последиците, посочени в настоящото известие, операторите в
сектора на фуражите се приканват по-специално:
− да гарантират установяване в ЕС и да отразят това в съответното етикетиране; и
− да адаптират каналите за разпространение, за да се съобразят с изискванията за
внос.
А. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
След изтичането на преходния период правилата на Съюза в областта на
фуражите вече няма да се прилагат спрямо Обединеното кралство6. Поспециално това ще има следните последици в различните области на правото
на Съюза относно фуражите:
1.

ВНОС В ЕС
По отношение на вноса на фуражи в ЕС, в съответствие с член 24 от
Регламент (ЕО) № 183/20057 се прилагат условията, посочени в член 6 от
Директива на Комисията 98/51/ЕО8, които предвиждат следното: 9


предприятията от трета държава трябва да имат представител,
установен в ЕС;



представителят трябва да гарантира, че предприятията спазват
изисквания по отношение на хигиената на фуражите, които са поне
еквивалентни на тези, определени от ЕС;



представителят трябва да поддържа регистър на продуктите, пускани
на пазара на ЕС от предприятията, които той представлява.

6

По отношение на приложимостта на правото на Съюза в областта на фуражите спрямо Северна
Ирландия вж. част В от настоящото известие.

7

Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за
определяне на изискванията за хигиена на фуражите, ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

8

Директива 98/51/ЕО на Комисията от 9 юли 1998 г. за определяне на някои мерки за изпълнение
на Директива 95/69/ЕО на Съвета, определяща правилата и режимите за одобрение и
регистрация на някои заведения и посредници, опериращи в сектора на храните за животни, ОВ
L 208, 24.7.1998 г., стр. 43.

9

Списъкът на третите държави, от които могат да бъдат внасяни фуражи в ЕС, посочен в член 23
от Регламент (ЕО) № 183/2005, все още не е съставен.

2

След изтичането на преходния период тези правила се прилагат за вноса
на фуражи от Обединеното кралство в ЕС.
2.

ЕТИКЕТИРАНЕ
Съгласно член 15, буква б) от Регламент (ЕО) № 767/200910 фуражите
трябва да бъдат етикетирани с името и адреса на оператора във
фуражния сектор, който отговаря за етикетирането. Това лице трябва да
бъде установено в ЕС11.
Съгласно член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/200312
фуражните добавки и премиксите от добавки трябва да бъдат
етикетирани с името и адреса на лицето, което отговаря за
етикетирането. Това лице трябва да бъде установено в ЕС13.
След изтичането на преходния период данните върху етикета вече не
могат да включват позоваване на установено в Обединеното кралство
лице, което отговаря за етикетирането.

3.

РАЗРЕШИТЕЛНО

ЗА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, СВЪРЗАНО С ПРИТЕЖАТЕЛ НА

РАЗРЕШИТЕЛНО

Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, по
отношение на някои добавки14 единствено притежателят на
разрешителното, негов законен правоприемник или правоприемници или
лице, което действа с неговото писмено съгласие, може пръв да пусне
продукта на пазара. Името на притежателят на разрешителното се
включва в регламента за предоставяне на разрешително за тези добавки15.
3.1.

Подадени заявления за разрешително

Съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 заявителят
за дадено разрешително или неговият представител трябва да са
установени в ЕС.
10

Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
пускането на пазара и употребата на фуражи, ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

11

Това е необходимо, за да могат държавите членки да налагат при необходимост санкции за
нарушения на Регламент (ЕО) № 767/2009 в рамките на тяхната компетентност съгласно
член 31 от него.

12

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно добавки за използване при храненето на животните, ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

13

Член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

14

Добавки, свързани с притежател на разрешително, са тези добавки, които съдържат, състоят се
или се произвеждат от ГМО, и добавки, които принадлежат към следните категории:
зоотехнически добавки, коксидиостатици и хистомоностатици.

15

Член 9, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

3

Затова, когато заявителят за дадено разрешително или неговият
представител понастоящем са установени в Обединеното кралство, след
изтичането на преходния период заявителят трябва да бъде установен в
ЕС или да определи представител, който е установен в ЕС след
изтичането на преходния период. Съответните нови данни за контакт
трябва да бъдат съобщени на Комисията.
Същото важи и за заявленията за изменение на разрешително в
съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, както и за
заявленията за подновяване на разрешително в съответствие с член 14 от
посочения регламент.
3.2.

Разрешени фуражни добавки

Притежателят на разрешително, чието име е посочено в регламента за
разрешително в съответствие с член 9, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 1831/2003, или неговият представител трябва да бъдат установени в
ЕС.
Затова, когато притежателят на дадено разрешително или неговият
представител понастоящем са установени в Обединеното кралство, след
изтичането на преходния период притежателят трябва да бъде установен
в ЕС или да определи представител, който е установен в ЕС след
изтичането на преходния период.
За тази цел Комисията измени съществуващите разрешителни чрез
приемането на следните мерки за изпълнение:


Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/138 на Комисията16;



Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/146 на Комисията17;



Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 на Комисията18.

16

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/138 на Комисията от 29 януари 2019 г. за изменение на
регламенти (ЕО) № 1356/2004, (ЕО) № 1464/2004, (ЕО) № 786/2007, (ЕО) № 971/2008, (ЕС) №
1118/2010, (ЕС) № 169/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 888/2011 и (ЕС) № 667/2013 по
отношение на наименованието на притежателя на разрешенията за употреба на фуражни
добавки, OВ L 26, 30.1.2019 г., стр.1.

17

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/146 на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 за разрешаване на употребата на препарат от
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави, OВ L 27,
31.1.2019 г., стр. 12.

18

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 на Комисията от 6 февруари 2019 г. за изменение на
регламенти (ЕО) № 785/2007, (ЕО) № 379/2009, (ЕО) № 1087/2009, (ЕС) № 9/2010 и (ЕС) №
337/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011, (ЕС) № 528/2011, (ЕС) № 840/2012, (ЕС)
№ 1021/2012, (ЕС) 2016/899, (ЕС) 2016/997, (ЕС) 2017/440 и (ЕС) 2017/896 по отношение на
името на притежателя на разрешението и представителя на притежателя на разрешението за
някои фуражни добавки, OВ L 35, 7.2.2019 г., стр. 28.

4

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ГЕНЕРИЧНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

4.

За фуражни добавки, които не са свързани с конкретен притежател на
разрешително (например фуражни добавки, различни от посочените в
раздел 3) („генерични фуражни добавки“)19, важи следното:

5.



съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 заявителят
за дадено разрешително или неговият представител трябва да са
установени в ЕС. Ако разрешителното все още не е предоставено,
заявителят, установен в Обединеното кралство, ще трябва да бъде
установен в ЕС или да определи представител, установен в ЕС, и да
съобщи съответните данни за контакт на Европейската комисия;



същото важи и за заявленията за подновяване на разрешително в
съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003;



ако генеричната фуражна добавка вече е разрешена, не е необходимо
(бившият) заявител да бъде установен в ЕС или да определи
представител в ЕС.
СПИСЪК

НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯТА НА ФУРАЖИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ (PARNUTS)

Заявленията за фуражи, предназначени за специфични хранителни цели,
са уредени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 767/2009. Съгласно член
10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2009 заявителят за актуализиране
на списъка на предназначенията трябва да е установен в ЕС.
Ако разрешителното все още не е предоставено, заявителят трябва да
бъде установен в ЕС в края на преходния период.
Ако специфичната хранителна цел вече е разрешена, не е необходимо
(бившият) заявител да бъде установен в ЕС.
Б. СЪОТВЕТНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ20
1.

ФУРАЖИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
В член 41, параграф 1 от Споразумението за оттегляне се предвижда, че
съществуваща стока, която може да бъде индивидуално идентифицирана
(както е предвидено в него) и която е била законно пусната на пазара в

19

Технологични добавки, сензорни добавки и хранителни добавки. Вж. приложение I към
Регламент (ЕО) № 1831/2003.

20

Ако преди края на преходния период даден фураж е бил държан в ЕС с цел продажба, в това
число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или срещу
заплащане, този „запас“ от фураж може да бъде продаван, разпространяван или прехвърлян в
ЕС след края на преходния период (вж. определението в член 3, параграф 8 от Регламент (ЕО)
№ 178/2002: „пускане на пазара“ означава притежаването на храни или фуражи с цел продажба,
в това число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или
срещу заплащане, продажбата, разпространението и други форми на прехвърляне.

5

Съюза или в Обединеното кралство преди края на преходния период,
може да продължи да бъде предоставяна на пазара на Съюза или на
Обединеното кралство и да е в обращение между тези два пазара, докато
достигне крайния ползвател.
Икономическият оператор, който се позовава на тази разпоредба, носи
тежестта на доказване, въз основа на съответни документи, че стоката е
била пусната на пазара в ЕС или в Обединеното кралство преди края на
преходния период21.
За целите на тази разпоредба „пускане на пазара“ означава доставката за
първи път на стока за дистрибуция, потребление или използване на пазара
в ЕС или Обединеното кралство в процеса на търговска дейност, срещу
заплащане или безплатно22. „Доставка на стока за дистрибуция,
потребление или използване“ означава, че „съществуваща стока, която
може да бъде индивидуално идентифицирана, след етапа на
производство, е предмет на писмено или устно споразумение между две
или повече юридически или физически лица за прехвърляне на право на
собственост, всяко друго вещно право или владение, свързано с
въпросната стока, или е предмет на предложение към юридическо или
физическо лице или лица за сключване на такова споразумение.“ 23
Пример: Даден фураж, продаден от установен в Обединеното кралство
производител на търговец на едро със седалище в Обединеното кралство
преди изтичането на преходния период и етикетиран с отговорни
оператори в сектора на фуражите, установени в Обединеното кралство,
все още може да бъде внасян в ЕС, без да е необходимо повторно
етикетиране на фуражния продукт.
Това не засяга санитарните или фитосанитарните проверки, които може
да се прилагат за вноса след края на преходния период.
2.

ФУРАЖИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
Правилата, посочени в раздел Б.1 от настоящото известие, не се прилагат
за фуражи от животински произход24.
Считано от края на преходния период, тези продукти трябва да
съответстват на правилата на ЕС за фуражите, посочени в раздел А от
настоящото известие, дори ако продуктът е пуснат на пазара на
Обединеното кралство преди края на преходния период.

21

Член 42 от Споразумението за оттегляне.

22

Член 40, букви а) и б) от Споразумението за оттегляне.

23

Член 40, буква в) от Споразумението за оттегляне.

24

Член 41, параграф 3, буква б) от Споразумението за оттегляне.
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В. ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА ЗА ФУРАЖИТЕ В
ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

СЛЕД КРАЯ НА

Считано от края на преходния период, се прилага Протоколът за
Ирландия/Северна Ирландия (наричан по-нататък „Протокол за И/СИ“)25. За
Протокола за И/СИ се изисква периодичното съгласие на Законодателното
събрание на Северна Ирландия, като първоначалният период на прилагане е 4
години след края на преходния период26.
Съгласно Протокола за И/СИ някои разпоредби от правото на Съюза са
приложими също така спрямо и в Обединеното кралство по отношение на
Северна Ирландия. Освен това в Протокола за И/СИ ЕС и Обединеното
кралство се договориха, че доколкото правилата на Съюза се прилагат спрямо и
в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, Северна
Ирландия се третира като държава членка27.
Съгласно Протокола за И/СИ правото на ЕС в областта на фуражите се прилага
спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия28.
Това означава, че позоваванията на ЕС в части А и Б от настоящото известие
трябва да се разбират в смисъл, че те включват Северна Ирландия, докато
позоваванията на Обединеното кралство трябва да се разбират като отнасящи
се само до Великобритания.
По-конкретно това означава inter alia следното:


фуражите, пуснати на пазара в Северна Ирландия, трябва да са в
съответствие с правото на ЕС в областта на фуражите по отношение на
изискванията за разрешително, етикетирането и т.н.;



фуражите, доставени от Северна Ирландия в ЕС, не са внесени фуражи (вж.
раздел А.1 от настоящото известие);



фуражите, доставени от Великобритания в Северна Ирландия, са внесени
фуражи (вж. раздел А.1 от настоящото известие);



притежателят/заявителят на разрешително може да бъде установен в
Северна Ирландия (вж. раздели А.3 и А.4 от настоящото известие).

По отношение на Северна Ирландия Протоколът за И/СИ изключва обаче
възможността Обединеното кралство:


да участва в процеса на вземане и оформяне на решения на Съюза29;

25

Член 185 от Споразумението за оттегляне.

26

Член 18 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия.

27

Член 7, параграф 1 от Споразумението за оттегляне във връзка с член 13, параграф 1 от
Протокола за И/СИ.

28

Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздел 34 от приложение 2 към Протокола.
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да инициира възражения, защитни или арбитражни процедури до степента,
до която те касаят технически регламенти, стандарти, оценки, регистрации,
сертификати, одобрения и разрешителни, издадени или извършени от
държавите — членки на ЕС30;



да действа в ръководно качество за извършване на оценки, прегледи и
издаване на разрешителни31.

По-конкретно това означава inter alia следното:


Обединеното кралство не може да започне по отношение на Северна
Ирландия процедура по актуализиране на списъка на предназначенията.

Уебсайтът на Комисията относно фуражите (https://ec.europa.eu/food/safety/animalfeed_en) предоставя обща информация относно фуражите, както и поредица от
въпроси и отговори във връзка с храненето на животните. При необходимост тези
страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

29

Когато са необходими обмен на информация или взаимна консултация, това ще се извърши в
рамките на съвместната консултативна работна група, създадена по член 15 от Протокола за
И/СИ.

30

Член 7, параграф 3, пета алинея от Протокола за И/СИ.

31

Член 13, параграф 6 от Протокола за И/СИ.
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