Решение за изпълнение на Комисията
от 13 юни 2013 година

за изменение на Решение за изпълнение
2011/884/EС относно спешни мерки
във връзка с неразрешен генетично
модифициран ориз в оризови продукти с
произход от Китай
Любина Донкова
Дирекция „Лабораторни дейности“
ЦУ на БАБХ, l_donkova@bfsa.bg

Какво налага изменение на Решение за изпълнение
на Комисията 2011/884/EС?
•Да се разшири обхвата на продуктите, съдържащи оризови
съставки, Приложение I на Решението;
•Да се уеднаквят изискванията за предварително уведомяване с
тези, определени в Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на
засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и
храни от неживотински произход и където е приложимо
изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 136/2004 за
определяне на процедурите за ветеринарни проверки на
граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти,
внасяни от трети страни;
•Прилагане на подходящи протоколи за вземане на проби
съобразно изходната матрица.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

•Добавят се нови митнически тарифни кодове в Приложение I на
Решението, чл.1, пар.1;
•Държавите членки могат да извършват на случаен принцип
физически проверки в съответствие с това Решение на храни и
фуражи с произход или доставени от Китай, различни от тези
посочени в Приложение I, но които могат да се състоят, съдържат
или да бъдат произведени от ориз за да се гарантира съответствие
с чл.4(3) и 16(3) на Регламент (ЕО) 1829/2003, чл.1, пар.2;
•Настоящото решение не се прилага за пратки от храни и фуражи,
посочени в Приложение I, които са предназначени за лична
консумация и употреба от частно лице. В случай на съмнение
доказателствената тежест се носи от получателя на пратката, чл.1,
пар.3.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

•Операторите на фуражите и храните или техни представители трябва да
осигурят подходящо предварително уведомление за приблизителната
дата и час на физическото пристигане на пратката и за естеството на
пратката до компетентните органи на граничния инспекционен пункт или
на определения граничен пункт, в зависимост от случая. Операторите
също така трябва да посочат предназначението на продукта- дали е за
храна или фураж., чл.3, пар.1;
•За тази цел те трябва да попълнят съответните части на единния
документ за въвеждане (CED) посочен в Приложение II в Регламент на
Комисията (ЕО) № 669/2009 или в единния ветеринарен документ за
въвеждане (CVED), както е предвидено в член 2 от Регламент № 136/2004
и да го предадат на компетентния орган в граничния инспекционен пункт
или на определения пункт на влизане в зависимост от случая, най-малко
един работен ден преди физическото пристигане на пратката, `чл. 3, пар.2.
•Параграфи 1 и 2 не се прилагат за продукти посочени в Приложение I ,
които не се състоят, не съдържат или не са произведени от ориз.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

•Към чл.4, пар.1 и пар. 2 се добавя текста:
Аналитичният
доклад
и
здравния
сертификат,
придружаващи
пратката
или
декларацията
на
оператора в случай на отсъствие на ориз в пратката се
изготвят на официалния език на държавата членка при
внос или на друг език, който компетентните органи на
държавата членка са решили да приемат.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

•След извършване на проверката компетентните органи трябва да:

1. Да попълнят съответната част от Част II на единния документ за
въвеждане (CED) или в единния ветеринарен документ за
въвеждане (CVED)
и компетентния орган, отговорен за
официалния контрол трябва да подпечата и подпише оригинала
на документа, чл.5, пар.5;
2. CED
или CVED могат да бъдат попълнени само когато
резултатите от анализите са налични.
3. Да се направи и запазва копие на подписания и подпечатан CED
или при необходимост CVED;
4. Оригиналът на CED или на CVED придружава пратката при понататъшното й транспортиране докато достигне дестинацията,
както е посочено в CED или CVED.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

• До 5 август 2013 г. държавите членки разрешават вноса на пратки с
продукти, посочени в член 1, пар. 1, с изключение на продукти от
приложение I, съответстващи на кодове по Комбинираната
номенклатура 1905 90 60, 1905 90 90 и 2103 90 90, които физически са
пристигнали в ЕС преди 4 юли 2013 г. дори ако единния документ за
въвеждане не е бил предаден на компетентния орган най- малко един
работен ден преди физическото пристигане на пратката при условие, че
са изпълнени останалите изисквания, посочени в чл. 3, чл. 9 преходни
разпоредби.
• До 5 октомври 2013 г. държавите членки разрешават вноса на пратки с
продукти, съответстващи в приложение I на кодове по Комбинираната
номенклатура 1905 90 60, 1905 90 90 и 2103 90 90, които не отговарят
на условията, посочени в членове 3 и 4, при условие, че компетентния
орган е извършил вземане на проби и анализ в съответствие с член 5,
параграф 3.

Изменения на Решение
Комисията 2011/884/EС:

за

изпълнение

на

•Мерките предвидени в настоящото Решение трябва да се преразглеждат
регулярно като се има предвид новите разработки по отношение на
наличието на неразрешени ГМО в продукти с произход или изпратени от
Китай или по отношение научния и техническия напредък в областта на
методите за вземане на проби и анализ, предвидени в настоящото
решение, чл.10.

Етап на приемане на Решение за изпълнение на
Комисията 2011/884/EС:
•На заседанието на Постоянния комитет по хранителната верига и
здравеопазване на животните, секция „Генетично модифицирани храни и
фуражи”, провело се на 26 април 2013 год. в Брюксел всички държави
членки, включително България, подкрепиха проекта на Решение за
изпълнение на Комисията за изменение на Решение 2011/884/EU относно
спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в
оризови продукти с произход от Китай, с изключение на Австрия.
•Така проекта на Решение за изпълнение на Комисията за изменение на
Решение за изпълнение на Комисията 2011/884/EU относно спешни мерки
във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови
продукти с произход от Китай беше приет с квалифицирано
мнозинство.
•Решението беше публикувано в Официалния вестник на ЕС на 13 юни
2013 г. влиза в сила на двадесетия ден от публикуването в Официалния
вестник на ЕС, чл.3.

Лабораторен контрол за изпълнение на Решение
2011/884/EС:
•В случай на зърнени проби се вземат от хомогенизираната лабораторна проба
четири аналитични проби всяка по 240 грама (еквивалентно на 10 000 оризови
зърна). Четирите аналитични проби се смилат и се анализират поотделно.
•За обработени продукти, като брашно, паста или нишесте една аналитична
проба от 125 грама се подготвя от хомогенизираната лабораторна проба,
Приложение II.

Граничен контрол
2011/884/EС:

за

изпълнение

на

Решение

Определените гранични пунктове за оперативното
прилагане на Решението са Пристанище Варна,
Пристанище Варна Запад, Пристанище Бургас,
Летище София.
Идентификационни и физически проверки,
включително лабораторни изпитвания се
осъществяват с честота 100% от пратките.

Благодаря за вниманието!

