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ВЪВЕДЕНИЕ
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 г3. 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 пазар,5 в митническия съюз на ЕС 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
период (част А по-долу). В настоящото известие също така се разглежда случая, в
който храните са пуснати на пазара преди края на преходния период, и някои
съответни разпоредби за разделяне на Споразумението за оттегляне (част Б подолу), както и правилата, приложими за Северна Ирландия, считано от края на
преходния период (част В по-долу).
Съвети за заинтересованите страни:
С оглед на последиците, посочени в настоящото известие, стопанските субекти в
областта на храните се приканват по-специално:
− да гарантират установяване в ЕС, когато това се изисква от правото на ЕС, и да
го отразят в съответното етикетиране; както и
− да адаптират каналите за разпространение, за да се съобразят с изискванията за
внос.
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“).

3

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.

5

По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат характерни за вътрешния
пазар принципи (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.

3

Забележка:
Настоящото известие не засяга:
фискалните пречки пред търговията, по-специално тарифите, квотите и
правилата за произход;
фитосанитарното законодателство на ЕС;

-

схемите за качество на ЕС, като например защитени наименования за
произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен
характер;
правилата на ЕС относно биологичното производство.

-

Тези аспекти са разгледани в отделни известия.
А. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
Считано от края на преходния период законодателството на ЕС в областта на
храните вече не се прилага за Обединеното кралство 6. По-специално това ще има
следните последици:
1.

ЕТИКЕТИРАНЕ

НА ХРАНИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ,
ИДЕНТИФИКАЦИОННА МАРКИРОВКА

ЗДРАВНА И

Със законодателството на ЕС в областта на храните се хармонизира
етикетирането на храни, които се пускат на пазара на Съюза. Приложимите
правила се съдържат по-специално в законодателството на ЕС, посочено в
приложение 1.
Правилата на ЕС за етикетиране на храните се прилагат за всички храни,
пуснати на пазара на Съюза, независимо от мястото на тяхното производство.
Считано от края на преходния период, тези правила ще продължат да се
прилагат за храните.
В резултат на това в някои случаи законодателството на ЕС в областта на
храните може да изисква промени в етикетирането на храните в сравнение с
действащата практика на етикетиране на храни с произход от Обединеното
кралство преди края на преходния период. Примерите за такива изисквания
включват следното:


6

Задължително посочване върху етикета на произхода на даден хранителен
продукт, когато е приложимо7;

По отношение на приложимостта на законодателството на ЕС в областта на храните за Северна
Ирландия вж. част В от настоящото известие.

4



Задължително посочване върху етикета на името или търговското
наименование и адреса на вносителя от ЕС на храни от Обединеното
кралство8;



Задължителна здравна или идентификационна маркировка в съответствие с
член 5 от Регламент (ЕО) № 853/20049. Считано от края на преходния
период, здравната маркировка или идентификационната маркировка10 вече
не следва да включват съкращението „ЕО“, а трябва да включват името на
държавата (изцяло или с двубуквения ISO код ), в която се намира
предприятието, и номера на одобрението на това предприятие11;



Друга задължителна информация, например относно методите на
селскостопанско производство и стандартите за предлагане на пазара: Това
включва пакети от вносни яйца12, яйца за люпене13, опаковки, съдържащи
еднодневни пилета14, и вино15.

7

Вж. например етикетирането за „Земеделие от ЕС“ и „Земеделие извън ЕС“ съгласно член 24 от
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета или етикетирането на меда, като „смес от видове мед с
произход от ЕС“ или „смес от видове мед с произход извън ЕС“ (член 2, параграф 4, буква а) от
Директива 2001/110/ЕО).

8

Член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за
храните на потребителите (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

9

Регламент (ЕО) № 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.

10

Раздел I на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

11

Възможно е продукти от животински произход да бъдат маркирани (здравна или
идентификационна маркировка) в съответствие с правото на Съюза, и освен това в съответствие
с изискванията на трета държава. Въпреки това по силата на правото на Съюза не е разрешено
продукт да има две маркировки, които представят предприятието като установено
едновременно в ЕС и в трета държава.

12

Член 30 от Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите
за търговия с яйца (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6).

13

Член 3, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане на регламент за изпълнение (ЕО) № 1234/2007 по
отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици,
отглеждани в птицеферми, ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 5.

14

Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 617/2008.

15

Член 119, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
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2.

ХРАНИТЕЛНИ

СЪСТАВКИ, ЗАМЪРСИТЕЛИ И МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ
СТОЙНОСТИ НА ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА
КОНТАКТ С ХРАНИ

Съгласно законодателството на ЕС в областта на храните определени храни не
трябва да бъдат пускани на пазара, ако не са разрешени от Комисията
(например за хранителни добавки16, ароматизанти за храни17, пушилни
ароматизанти18, витамини и минерали, използвани в храните19, включително в
хранителни добавки20 и всяка нова храна21, храни с хранителни или здравни
претенции22, определени материали, предназначени за контакт с храни23, и
генетично модифицирани храни24).
Някои храни подлежат на специфични изисквания за състава25.
Законодателството на ЕС в областта на храните определя също така граници

16

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16);

17

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане
във или върху храни (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

18

Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г.
относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни
(ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1).

19

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 404,
30.12.2006 г., стр. 26).

20

Директива 2002/46/EО на Европейския Парламент и Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на
законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (OВ L 183,
12.7.2002 г., стр. 51).

21

Регламент (ЕО) № 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1).

22

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).

23

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от
пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1), Регламент (ЕС)

2018/213 на Комисията от 12 февруари 2018 година за използването на бисфенол А в лакове и
покрития, предназначени за контакт с храни, ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 6.
24

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OB L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

25

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 (ОВ L 181,
29.6.2013 г., стр. 35).

6

за замърсителите26 27и за максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от активни вещества, използвани в пестицидите.28
Материалите, предназначени за контакт с храни, пускани на пазара на ЕС, са
предмет на правилата на ЕС29.
Законодателството на ЕС относно съставките на храните, както и
законодателството на ЕС, определящо гранични стойности за съдържанието
на замърсители и остатъчни вещества в храните, се прилага за всички храни,
пускани на пазара на ЕС, независимо от мястото им на производство. Същото
важи и за материалите в контакт с храни.
3.

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ И
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ
УСТАНОВЕНИ В ЕС; ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ЕС ЧРЕЗ ДЪРЖАВА — ЧЛЕНКА НА СЪЮЗА

Съгласно законодателството на ЕС в областта на храните в някои случаи
определени задължения, наложени от законодателството в областта на
храните, са свързани с мястото на установяване на определени лица. Могат да
бъдат посочени следните примери:


В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично
модифицираните храни и фуражи се изисква кандидатът за разрешение на
ЕС или неговият представител да бъде установен в ЕС;



В член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се изисква
адресът или седалището, установени в ЕС, на производител, преработвател
или продавач, отговорен за пускането на пазара на етикети за материали и
предмети, които все още не са в контакт с храни30.

26

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни
процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1);

27

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно
експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, ОВ L 164, 26.6.2009 г.,
стр. 45).

28

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г.
относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху
храни или фуражи от растителен или животински произход (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно
установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на
остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход
(OВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

29

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).

30

Същите или подобни изисквания са заложени в секторното законодателство в областта на
материалите, предназначени за контакт с храни. По отношение на керамичните материали,
предназначени за контакт с храни, вж. член 2а, параграф 1 от Директива 84/500/ЕИО на Съвета
7

Считано от края на преходния период установяването в Обединеното кралство
вече не отговаря на тези изисквания.
Съгласно законодателството на ЕС в областта на храните, в някои случаи за
разрешенията на ЕС се изисква подаването на досие за издаване на
разрешение чрез компетентния орган на държава — членка на Съюза. Могат
да бъдат посочени следните примери:


В член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно
материалите, предназначени за контакт с храни, се изисква заявленията за
разрешаване на вещества да се подават чрез компетентен орган на държава
— членка на ЕС;



В член 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично
модифицираните храни и фуражи се изисква заявленията за разрешение да
се изпращат до Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) чрез
компетентния орган на държава членка;



В член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за
храните се изисква заявлението за издаване на разрешение да бъде
изпратено на националния компетентен орган на държава членка.

Считано от края на преходния период, заявленията чрез компетентния орган
на Обединеното кралство вече не са възможни.
4.

ПРАВИЛА

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ/ХИГИЕННИ ПРАВИЛА ЗА ХРАНИТЕ,
ОБЛЪЧВАНЕ НА ХРАНИ, СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА, СЕРТИФИКАТИ
ЗА УЛОВ (РИБНИ ПРОДУКТИ)

В законодателството на ЕС в областта на храните се определят правила за
производството на храни в ЕС и в трети държави, ако съответните храни се
пускат на пазара на Съюза. Законодателството на ЕС в областта на храните
предвижда също така специален контрол при внасянето на храни в Съюза.

от 15 октомври 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно
керамичните предмети, предназначени за контакт с храни (ОВ L 277, 20.10.1984 г., стр. 12).
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4.1.

Храни от животински произход31
Внасяне на храна от животински произход от Обединеното
кралство в ЕС

4.1.1.

Считано от края на преходния период, внасянето в ЕС на храни от
животински произход от Обединеното кралство е забранено, освен
ако не са изпълнени определени изисквания, включително:


Обединеното кралство да е „включено в списък“ на
Комисията за целите на 32общественото здраве и здравето на
животните33. За „включването на трета държава в списък“ се
прилагат член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО)
№ 853/200434, член 127 от Регламент (ЕС) 2017/62535, член 4
от Регламент (ЕС) 2019/62536 и член 8 от Директива
2002/99/ЕО на Съвета.



Предприятието в Обединеното кралство, от което се изпращат
и получават храните, да е „включено в списък“ за целите на
общественото здраве. За „включването в списък“ на
предприятията се прилагат член 6, параграф 1, буква б),

31

За „съставните продукти“ (т.е. хранителни продукти, предназначени за консумация от човека, които
съдържат както преработени продукти от животински произход, така и продукти от растителен
произход) са определени специфични правила в 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) и в 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).

32

Член 3 от делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията
за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация
от човека (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).

33

Член 8 от 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).

34

Регламент (ЕО) № 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).

35

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно
официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира
прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно
здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и
продуктите за растителна защита, ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

36

Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от
човека, ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).
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подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 853/2004 и член 5 от
Регламент (ЕС) 2019/625.


Обединеното кралство да е в „включено списък“ на
Комисията като трета държава с план за контрол на
остатъчните вещества, одобрен в съответствие с Директива
96/23/ЕО37 за включените в него животни и животински
продукти. За „включването в списък“ на трета държава се
прилага глава VI от Директива 96/23/ЕО.



Вносните храни да отговарят на всички хигиенни изисквания
за храните, определени в членове 4—6 от Регламент (ЕО)
№ 852/200438 на Европейския парламент и на Съвета и
членове 3, 4, 5, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета39. Възможността
национални мерки да постигат стандартите на ЕС за хигиена
на храните („разпоредби за гъвкавост“) в съответствие с
член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и член 10,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 вече не се прилага
за Обединеното кралство.
Предприятията за хранителни продукти, извършващи внос на
продукти от животински произход, да гарантират, че вносът се
извършва само ако горепосочените условия се спазват след края
на преходния период40.
Считано от края на преходния период, тези изисквания се
проверяват при внасяне в ЕС чрез въвеждане на задължителни
гранични проверки на първия пункт на влизане на територията
на Съюза:



Тази храна може да влезе в ЕС само чрез „гранични
контролни пунктове“, определени за одобрените категории41;



Всяка пратка трябва да се подлага на документна проверка и
проверка за идентичност, както и на физически проверки,
които се извършват на подходяща честота;42

37

Директива 96/23/EО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на някои
вещества и остатъците от тях в живите животни и животинските продукти (ОВ L 125,
23.5.1996 г., стр. 10).

38

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).

39

Регламент (ЕО) № 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).

40

Параграфи 1—4 от член 6 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

41

Член 47, параграф 1 и член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625.

42

Член 49, параграф 1 и член 54 от Регламент (ЕС) 2017/625 и член 4 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/2129 на Комисията (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 122).
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Всяка пратка трябва да бъде придружена от сертификат в
съответствие със законодателството на ЕС в областта на
храните43; 44



Операторът, отговарящ за дадена пратка, подлежаща на
официален контрол на граничните контролни пунктове,
трябва предварително да уведоми за пристигането на пратката
поне един работен ден преди очакваното пристигане, освен
ако логистичните ограничения налагат по-кратък срок за
уведомяване (в този случай период на предизвестие от наймалко четири часа преди очакваното пристигане да бъде
приложено)45.
Тези проверки подлежат на облагане с такси, определени в
член 79 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Транзитно преминаване на продукти от животински произход
от държава — членка на ЕС, през трета държава в друга
държава — членка на ЕС

4.1.2.

По отношение на транзитното преминаване на продукти от
животински произход от държава — членка на ЕС, през трета
държава в друга държава — членка на ЕС, се прилага следното:


Тези продукти могат да бъдат внесени повторно на територията
на ЕС само чрез определен граничен контролен пункт46;



За всяка пратка се извършва документна проверка, за да се
провери дали продуктите действително произхождат от ЕС,
включително съответната нотификация в TRACES47;



Отговорният оператор трябва да уведоми предварително за
пристигането на пратката поне един работен ден преди
очакваното пристигане, освен ако логистичните ограничения
налагат по-кратък срок за уведомяване (в този случай се

43

Член 126 от Регламент (ЕС) 2017/625.

44

Член 9 от 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).

45

Член 1 от регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1013 на Комисията от 16 април 2019 г. относно
предварителното уведомяване за пратки с определени категории животни и стоки, които се
въвеждат в Съюза, ОВ L 165, 21.6.2019 г., стр. 8.

46

Член 37, параграф 2 от делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията (ОВ L 321,
12.12.2019 г., стр. 73).

47

Член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и член 37, параграф 3 от Делегиран регламент
(ЕС) № 2019/2124 на Комисията.
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прилага период на предизвестие от най-малко четири часа
преди очакваното пристигане)48.
За тези проверки се събират такси, определени в член 79 от
Регламент (ЕС) 2017/625.
Тези разпоредби се прилагат независимо от условията, които
могат да бъдат налагани от Обединеното кралство за транзитно
преминаване на неговата територия.
Транзитно преминаване на продукти от животински произход
от трета държава през ЕС-27 до друга трета държава

4.1.3.

По отношение на транзитното преминаване на продукти от
животински произход от трета държава през ЕС-27 до друга
трета държава се прилага следното:


Тези продукти могат да бъдат внасяни в ЕС-27 само през
определен граничен контролен пункт49;



Транзитното преминаване на тези продукти се разрешава само
при положителни документни проверки и проверки за
идентичност50;



Пратката от продукти се придружава от единен здравен
документ за въвеждане и напуска граничния контролен пункт
в превозни средства или транспортни контейнери, запечатани
от органа на граничния контролен пункт51;



Пратката трябва да бъде транспортирана директно под
митнически надзор, без стоките да се разтоварват или
разделят, за максимален срок от 15 дни от граничния
контролен пункт на въвеждане в Съюза до граничен
контролен пункт с цел напускане на Съюза52;
За тези проверки се събират такси, определени в член 79 от
Регламент (ЕС) 2017/625.

48

Член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1013 на Комисията от 16 април 2019 г. относно
предварителното уведомяване за пратки с определени категории животни и стоки, които се
въвеждат в Съюза, ОВ L 165, 21.6.2019 г., стр. 8.

49

Член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625.

50

Член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и член 19, буква б) и член 19, буква в) от
делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 73).

51

Член 19, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията.

52

Член 19, буква д), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията.
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4.2. Храни от неживотински произход
За разлика от храните от животински произход, вносът на храни от
неживотински произход не е предмет на изискванията за включване в
списък с трети държави и с предприятия.53
Държавите — членки на ЕС, трябва да извършват редовен официален
контрол върху вноса на храни от неживотински произход. Този контрол се
организира въз основа на риска и с подходяща честота. Контролът обхваща
всички аспекти на законодателството в областта на храните. В случай на
познати или появяващи се рискове могат да се прилагат правилата на ЕС за
временно засилване на официалния контрол на определени гранични
контролни пунктове в ЕС.54
4.3. Облъчени храни
Храните, обработени с йонизиращо лъчение, се регулират от
законодателството на ЕС55. Считано от края на преходния период, вносът на
облъчени храни от Обединеното кралство в ЕС е забранен, освен ако
Комисията е „включила в списък“ съоръженията за облъчване в
Обединеното кралство . За „включването на трета държава в списък“ се
прилага член 9, параграф 2 от Директива 1999/2/ЕО.
4.4.

Спазване на пределно допустимите стойности за радиоактивност на цезий
В законодателството на ЕС за някои селскостопански продукти с произход
от трети държави се определят максимално допустими нива на
радиоактивен цезий, които се проверяват при внос в ЕС56.
Считано от края на преходния период, изискванията за официални
сертификати се прилагат за някои продукти, внасяни от Обединеното
кралство в ЕС.

53

С изключение на кълновете, за които се прилага специален режим (вж. Регламент (ЕС)
№ 210/2013 от 11 март 2013 г. относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68,
12.3.2013 г., стр. 24).

54

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно
временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в
Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) №
669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ L
277, 29.10.2019 г., стр. 89).

55

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за
сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните
съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16).

56

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1158 на Комисията от 5 август 2020 година относно
условията за внос на храни и фуражи с произход от трети държави след аварията в атомната
електроцентрала в Чернобил (ОВ L 257, 6.8.2020 г., стр. 1)
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4.5. Стандарти за търговия с някои вносни храни
С изключение на санитарните и фитосанитарните сертификати,
законодателството на ЕС изисква за някои селскостопански стоки, внасяни в
ЕС (стандарти за търговия) сертификати. Това важи за


10 плодове и зеленчуци57: Съгласно член 13 от Регламент (ЕС)
№ 543/2011, на пункта на внос в ЕС съществуват две възможности за
приемане на митническата декларация:
o компетентният контролен орган на държавата членка на ЕС,
извършваща вноса, пристъпва към проверка и издава сертификат
за съответствие (и уведомява митническия орган, че съответните
партиди са получили сертификат за съответствие), или
o компетентният контролен орган информира митническия орган,
че не е издал сертификат за съответствие за съответните
партиди, тъй като те не е необходимо да бъдат проверявани с
оглед на оценката на риска, посочена в член 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 543/2011.
Това не се прилага, ако Комисията е одобрила проверки за
съответствие със стандартите за търговия, извършени от Обединеното
кралство преди вноса им в Съюза при условията, посочени в членове 15
и 16 от Регламент (ЕС) № 543/2011.



Домашни птици: Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 543/2008 на
Комисията58 използването на незадължителни термини като „свободно
отглеждане“ изисква сертификат, издаден от компетентния орган на
държавата на произход;



Яйца: Съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 589/2008,59 върху етикета
на яйцата за консумация, внесени от трети държави, трябва да бъде
посочен методът на отглеждане „неевропейски стандарт“. Това не се
прилага, ако Комисията приеме делегиран акт, за да се вземат предвид
условията, при които се счита, че вносните яйца имат равностойно ниво
на съответствие със стандарти на Съюза за търговия с яйца.



Вино: Съгласно член 90 от Делегиран регламент (ЕС) № 1308/2013
някои лозаро-винарски продукти трябва да бъдат придружени от

57

Вж. член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни
2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци, ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

58

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени
стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици, ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 46.

59

Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца
(ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6).
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сертификат, изготвен от компетентен орган в страната на произход на
продукта, и от доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел,
определен от третата държава на произход. С цел да се намали броят на
документите, изисквани за внос в Съюза, и да се улеснят проверките от
страна на компетентните органи на държавите членки, този сертификат
и докладът за извършен анализ следва да бъдат обединени и
интегрирани в единен документ — документ VI-1. В съответствие с
член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2018/273 60третите
държави трябва да съобщят името и адреса на органите или
структурите, определени от държавата на произход или, когато не
съществуват в държавата на произход, на вече лицензирана
лаборатория извън държавата на произход на продукта, за целите на
попълването на данните в раздела от документ VI-1, отнасящ се за
доклада за извършен анализ.


Хмел : Съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1295/2008 на
Комисията 61 за вноса на хмел се изисква удостоверение за
еквивалентност;



Коноп: вносът на коноп понастоящем е обект на изискване за лицензия
за внос62. 63

Считано от края на преходния период, изискванията за сертификати се
прилагат за тези продукти, внасяни от Обединеното кралство в ЕС.
4.6. Сертификати за улов (рибни продукти)
В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1005/200864 за вноса на
рибни продукти на пазара на ЕС на продукти от риболов, попадащи в
60

Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата
за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и
сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и
публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и
санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на
Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент
(ЕС) 2015/560 на Комисията, OВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1.

61

Регламент (ЕО) № 1295/2008 от 18 декември 2008 г. относно вноса на хмел от трети страни,
ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 45.

62

Член 189 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, член 9 и приложението (раздели В, Г и Ж от част I) от
Делегиран регламент (ЕС 2016/1237, член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

63

Освен това: необработеният коноп под код по КН 5302 10 трябва да има съдържание на
тетрахидроканабинол (THC) не повече от 0,2 %; Конопените семена за посев трябва да бъдат
придружени от доказателство, че съдържанието на ТХК на съответния сорт не надвишава
0,2 %; Конопени семена, различни от семената за посев, могат да бъдат внасяни само от
вносители, лицензирани от държавата членка. Упълномощените вносители трябва да
представят доказателство, че семената са били поставени в състояние, изключващо употреба за
посев, или в смес със семена, различни от коноп, за целите на храненето на животни, или са
изнесени за трета страна.
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обхвата на приложение I към посочения регламент, се изисква сертификат
за улов, заверен от третата държава на знамето на риболовния кораб,
както и други придружаващи документи, както е посочено в
приложения II и IV към същия Регламент. От държавите членки се
изисква да заверяват сертификати за улов при определени обстоятелства.
Считано от края на преходния период, изискванията за сертификати за улов
се прилагат за рибни продукти, внесени от Обединеното кралство в ЕС.
Б. СЪОТВЕТНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ65
1.

ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
В член 41, параграф 1 от Споразумението за оттегляне се предвижда, че
съществуваща стока, която може да бъде индивидуално идентифицирана
и която е била законно пусната на пазара в 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 период66.
За целите на тази разпоредба „пускане на пазара“ означава доставката за
първи път на стока за дистрибуция, потребление или използване на пазара
в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно67.
„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

64

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на
Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

65

Ако даден хранителен продукт е бил съхраняван в ЕС, преди края на преходния период, с цел
продажба, включително предлагане за продажба или друга форма на прехвърляне, независимо
дали безплатно или не, този „запас“ от храни 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).

66

Член 42 от Споразумението за оттегляне.

67

Член 40, букви а) и б) от Споразумението за оттегляне.
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предложение към юридическо или физическо лице или лица за сключване
на такова споразумение;“68
Пример: хранителен продукт (от неживотински произход), продаден от
установен в Обединеното кралство производител на търговец на едро,
установен в Обединеното кралство, преди края на преходния период
може да продължи да се внася в ЕС, без да е необходимо повторно
етикетиране, за да се посочат името или търговското наименование и
адреса на вносителя от ЕС.
2.

ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
Правилата, посочени в раздел Б.1 от настоящото известие, не се прилагат
за храни от животински произход69.
Тези продукти трябва да отговарят на правилата на ЕС за храните,
посочени в раздел А от настоящото известие, считано от края на
преходния период, независимо от това дали продуктът е бил пуснат на
пазара на Обединеното кралство преди края на преходния период.

В. ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА ЗА ХРАНИТЕ 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“)70. 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 период71.
Съгласно Протокола за И/СИ някои разпоредби от правото на ЕС са приложими
също така спрямо Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия и
в него. Освен това в Протокола за И/СИ ЕС и Обединеното кралство се
договориха, че доколкото правилата на ЕС се прилагат спрямо и в Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия, Северна Ирландия се третира
като държава членка72.

68

Член 40, буква в) от Споразумението за оттегляне.

69

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

70

Член 185 от Споразумението за оттегляне.

71

Член 18 от Протокола за И/СИ.

72

Член 7, параграф 1 от Споразумението за оттегляне във връзка с член 13, параграф 1 от
Протокола за И/СИ.
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В Протокола И/СИ се предвижда, че законодателството на ЕС в областта на
храните се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна
Ирландия73.
Това означава, че позоваванията на ЕС и на държавите — членки на ЕС, в
части А и Б от настоящото известие трябва да се разбират като включващи
Северна Ирландия, докато позоваванията на Обединеното кралство трябва да се
разбират като отнасящи се само до Великобритания74.
По-конкретно, това означава, inter alia, следното:


хранителен продукт, пуснат на пазара в Северна Ирландия, трябва да
отговаря на законодателството на ЕС в областта на храните по отношение
на изискванията за разрешаване, етикетирането и т.н.;



хранителен продукт, доставен от Северна Ирландия в ЕС, не е вносен
хранителен продукт (вж. раздел А по-горе);



хранителен продукт, доставен от Великобритания в Северна Ирландия, е
вносен хранителен продукт (вж. по-горе, раздел А);



Всяко „включване в списък“ или „разрешително“ на Обединеното кралство
(вж. по-горе, раздел А) не включва Северна Ирландия;



Когато в рамките на оценка, регистрация, удостоверение, одобрение или
разрешително трябва да бъде посочена държава членка, Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия следва да бъде обозначено
като „Обединено кралство (Северна Ирландия) или „UK (NI)“75;



Когато правото на ЕС урежда етикетирането на произхода на храните (вж.
примери, вж. по-горе, раздел А.1), Северна Ирландия се приравнява на
държава — членка на ЕС.

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


да участва в процеса на вземане на решения и оформяне на решения на
Съюза76;



да инициира възражения, защитни или арбитражни процедури до степента,
до която те касаят регламенти, стандарти, оценки, регистрации,

73

Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздели 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 46, и 47 от
приложение 2 към Протокола.

74

Независимо от това, всички риболовни кораби, плаващи под знамето на Обединеното кралство,
ще се считат за кораби на трети държави след края на преходния период.

75

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

76

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 IE/NI.
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сертификати, одобрения и разрешителни, издадени или извършени от
държавите — членки на ЕС77;


да действа в ръководно качество за извършване на оценки, прегледи и
издаване на разрешителни78;



да се позове на принципа на държавата на произход или на взаимното
признаване за продукти, пуснати законно на пазара в Северна Ирландия 79.

По-конкретно, това означава, inter alia, следното:


в нехармонизираната област не може да има позоваване на факта, че
хранителен продукт е пуснат законно на пазара на Северна Ирландия,
когато хранителният продукт се пуска на пазара в ЕС.

Уеб страниците на Европейската комисия относно вноса на храни
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en)
и
биологичното земеделие (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_bg) съдържат
обща информация относно законодателството на ЕС в областта на храните по
отношение на вносните храни и биологичното земеделие. При необходимост тези
страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

77

Член 7, параграф 3, алинея 5 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия.

78

Член 13, параграф 6 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия.

79

Член 7, параграф 3, първа алинея от Протокола за И/СИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ, С КОЕТО
СЕ ХАРМОНИЗИРА ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ, КОИТО СЕ
ПУСКАТ НА ПАЗАРА НА ЕС



Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на
потребителите80;



Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20
декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните81;



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 тегло82;



Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22
септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи,83
както и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 септември 2003 година относно проследяването и
етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на
храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на
Директива 2001/18/ЕО84;



Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти85;



Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите на
рибни продукти и продукти от аквакултури 86;



Секторно законодателство на ЕС в областта на храните, отнасящо се до
етикетирането на храните и информацията за храните, като например
законодателството относно спиртните напитки,87 меда,88 екстрактите от

80

OB L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

81

ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

82

ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.

83

OB L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

84

OB L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

85

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

86

OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 1.

87

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г.
относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските
указания на спиртните напитки (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).
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кафе и екстрактите от цикория,89 какаовите и шоколадовите продукти,
предназначени за консумация от човека, 90 някои захари,91 плодове и
зеленчуци и преработени плодове и зеленчуци, 92 плодови сокове,93
конфитюри, желета и мармалади 94, маслиново масло и маслиново масло от
остатъчен материал95, както и някои млечни продукти96;


Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 97;



Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от
17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на
едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти
от говеждо месо98;



Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на
натурални минерални води99.

88

Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ L 10, 12.1.2002 г.,
стр. 47).

89

Директива 1999/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно
екстракти от кафе и екстракти от цикория, ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.

90

Директива 2000/36/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите
и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека, ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19.

91

Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени
за консумация от човека, ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53.

92

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, ОВ L 157,
15.6.2011 г., стр. 1.

93

Директива 2001/112/EО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои
сходни продукти, предназначени за консумация от човека, ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.

94

Директива 2001/113/EC на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета
и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека, ОВ L 10,
12.1.2002 г., стp. 67.

95

Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 г. относно
стандартите за търговия с маслиново масло, ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 14—21 и Регламент
(ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 година относно характеристиките на
маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за
анализ, ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1.

96

Директива 2001/114/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои частично или напълно
дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека, ОВ L 15,
17.1.2002 г., стр. 19.

97

OB L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

98

ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1

99

ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45.
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