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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ХРАНИТЕ
ЗА ЖИВОТНИ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на стопанските субекти,
участващи в дейности, попадащи в обхвата на храненето на животните, като
например заявителите и притежателите на разрешителни за фуражни добавки,
заявителите, които изискват актуализиране на списъка с фуражи, предназначени за
специфични хранителни цели (ХПСХУ), и стопанските субекти във фуражната
промишленост (ССФП), които възнамеряват да изнасят продукти за ЕС, се
напомнят правните последици, които трябва да се имат предвид, когато
Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на всички преходни разпоредби, които могат да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето,
правилата на Съюза в областта на храненето на животните повече няма да се
прилагат за Обединеното кралство. Това ще има по-конкретно следните последици
в различните области на правото на Съюза относно храната на животните:


заявителите (физически или юридически лица) за разрешителни за
фуражни добавки трябва да бъдат установени в рамките на ЕС или на
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.











Европейското икономическо пространство (ЕИП) или да определят
представител, установен в рамките на ЕС, и да предоставят неговите данни
за контакт на Европейската комисия в съответствие с член 4, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1831/2003 относно добавки за използване при храненето
на животните;
притежателите на разрешителни за фуражни добавки, свързани с
притежател на разрешително4, трябва да определят представител,
установен на територията на ЕС или ЕИП. Съответните данни за контакт на
представителя трябва да бъдат предоставени на Европейската комисия;
заявителите за разрешителни за фуражни добавки, при които
разрешителното все още не е дадено съгласно регламент за изпълнение, тъй
като подлежи на оценка или разрешаване, трябва да определят представител,
установен на територията на ЕС или ЕИП. Съответните данни за контакт на
представителя трябва да бъдат предоставени на Европейската комисия;
заявителите за общи разрешителни5 за фуражни добавки, при които
разрешителното все още не е дадено съгласно регламент за изпълнение, тъй
като подлежи на оценка или разрешаване, трябва да определят представител,
установен на територията на ЕС или ЕИП. Съответните данни за контакт на
представителя трябва да бъдат предоставени на Европейската комисия;
заявителите (физически или юридически лица) за разрешителни, които
изискват актуализиране на списъка с ХПСХУ, на които все още не е дадено
разрешително, тъй като подлежи на оценка или разрешаване, трябва да
определят представител, установен на територията на ЕС или ЕИП и да
предоставят неговите данни за контакт на Европейската комисия. В допълнение
към заявления, подадени от физически или юридически лица, държавите членки
могат да кандидатстват за актуализиране на списъка с ХПСХУ;
ССФП, които възнамеряват да изнасят продукти за ЕС, трябва да
определят представител в рамките на ЕС или ЕИП, за предприятията,
участващи в тази дейност. В съответствие със законодателството на ЕС
относно официалния контрол и хигиената на фуражите държавите членки са
отговорни за разрешаването на такъв внос от трети държави.
Представителите имат определени задължения, които трябва да бъдат взети
предвид от ССФП при осъществяването на износ за ЕС.

Заявителите за разрешителни, притежателите на разрешителни и ССФП ще трябва
да предприемат достатъчно ранни действия, за да избегнат каквото и да е
въздействие върху непрекъснатите доставки на фуражи в Европейския съюз.
Необходимата информация ще трябва да бъде предадена навреме, като се имат
предвид процедурните срокове, предвидени в регулаторната рамка.
Уебсайтът
на
Комисията
относно
храните
за
животни
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) предоставя обща информация
относно храните за животни, както и поредица от въпроси и отговори във връзка с
храненето на животните. При необходимост тези страници ще бъдат актуализирани
с допълнителна информация.
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Добавки, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, зоотехнически добавки,
коксидиостатици и хистомоностатици.
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Технологични добавки, сензорни добавки и хранителни добавки.
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Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
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