СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЪРЗО СЪОБЩАВАНЕ ЗА
НАЛИЧИЕ НА ОПАСНИ ХРАНИ И ФУРАЖИ (СБСХФ)
РЕГЛАМЕНТ № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) ОТ 28 ЯНУАРИ
2002 ГОДИНА, С КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ, СЪЗДАВА СЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ - ЧЛЕН 50
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ЯНУАРИ
2005 ГОДИНА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИСИСКВАНИЯТА ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ - ЧЛЕН 29

НОТИФИКАЦИЯ ЗА ПАЗАРА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
1

Вид на нотификацията:

2

Нотифицираща страна:

3

Референтен номер на контактната
точка:
Основание за известяването:

4

5
6
7

храни / материали, предназначени за контакт с храни / фуражи

официален контрол на пазара
официален контрол вследствие на нотификация по системата
СБСХФ
граничен контрол – партида пусната на пазара
жалба от потребител
вътрешна проверка от фирмата
огнище на хранително отравяне

Номер на свързана предишна
нотификация от системата СБСХФ:
Дата на нотифициране:
Страни, сигнализирани за
предприемане на действия:

ОПАСНОСТИ:
8

Категория на опасността:
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(потенциално) патогенни микроорганизми
фалшифициране
алергени
лош или недостатъчно строг контрол
биозамърсители (други)
биотоксини (други)
химично замърсяване (други)
състав
добавки за фуражи
добавки за храни
чужди тела
генетично модифицирани организми / нови храни
тежки метали
промишлени замърсители (други)
етикетиране-липсва, непълно, неправилно
миграция
микотоксини
органолептични аспекти
дефектно / неправилно опаковане
замърсяване с паразити
остатъци от пестициди
радиация
остатъци от ветеринарни медицински продукти
1

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии TSE
други:
9

Установени опасности:

10

Резултати от тестовете:

11

Анализ на контролна проба:

12

Вземане на
проби

13

дати:

/
/
/ /
/ аналитични единици
%
°С
/kg
BQ/kg
µg/kg – ppb
µg/kg / dm2
µg/l
CFU/g
CFU/100g
CFU/ml
g/100g
g/kg
mg/kg – ppm
mg/l
mg/kg сухо вещество
mg/dm2
MPN/g
MPN/100g
ng/kg – ppt
pg/kg
pg WHO TEQ/g
наличие/25g
наличие/10g
наличие/g
никакъв, в процес, потвърден, непотвърден:
аналитични единици
%
°С
/kg
BQ/kg
µg/kg – ppb
µg/kg / dm2
µg/l
CFU/g
CFU/100g
CFU/ml
g/100g
g/kg
mg/kg – ppm
mg/l
mg/kg сухо вещество
mg/dm2
MPN/g
MPN/100g
ng/kg – ppt
pg/kg
pg WHO TEQ/g
наличие/25g
наличие/10g
наличие/g
/ /
/ / /

/

/

брой на взетите проби:
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14

метод:

15

място:

експедитор
търговец на дребно
търговец на едро
вносител
преработвател
входящ граничен пункт
производител
други/наименование:

16

Лаборатория:

17

Анализ

18

обработване на пробите/
аналитична матрица:
метод за анализ:

19

Засегнати лица:

20

Вид на заболяването / симптоми:

ПРОДУКТ:
21

Категория на продукта:

22

Връзка на продукта с продукт от
съответна предишна нотификация:

23

Наименование на продукта (върху
етикета):
Описание на марка / търговско
продукта
наименование:

алкохолни напитки (различни от вино)
двучерупчести мекотели и продукти от тях
главоноги мекотели и продукти от тях
зърнени храни и тестени продукти
какао и какаови продукти, кафе и чай
сладкарски изделия
ракообразни и продукти от тях
диетични храни, хранителни добавки и подсилващи храни
мазнини и масла
фуражи за животни, отглеждани за производство на храни
риба и рибни продукти
материали, предназначени за контакт с храни
плодове и зеленчуци
билки и подправки
мед и пчелно млечице
месо и месни продукти (различни от пилешки)
мляко и млечни продукти
безалкохолни напитки
ядки, продукти от ядки и семена
храни за домашни любимци
пилешко месо и пилешки месни продукти
готови храни и закуски
супи, бульони и сосове
вино
други:
допълнителни партиди
различен асортимент
съставки
преработен продукт
суровина
друга / повече информация:

24
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25

външен вид на продукта
(например опаковане):

26

номер на баркода:

27

друга информация на
етикета:

28

единично тегло / обем:

единици g / kg / ml / l

РИСК / МЕРКИ:
29

Статус на дистрибуцията:

30

Риск

□ сериозен

31

мотивация:

32

Нарушено законодателство:

33

обхват:

34

дистрибуция на пазара (възможна)
дистрибуцията е ограничена до нотифициращата страна
(все още) не налична информация за дистрибуцията
няма дистрибуция
няма останали стокови наличности
продуктът вече е консумиран
продуктът е с изтекъл срок на годност (най-добър до дата)
продуктът е с изтекъл срок на годност (използвай преди дата)
Засяга:
човешкото здраве
здравето на животните
околната среда

европейско законодателство/ национално законодателство/
международни стандарти
максимално допустимо ниво:
аналитични единици
%
°С
/kg
BQ/kg
µg/kg – ppb
µg/kg / dm2
µg/l
CFU/g
CFU/100g
CFU/ml
g/100g
g/kg
mg/kg – ppm
mg/l
mg/kg сухо вещество
mg/dm2
MPN/g
MPN/100g
ng/kg – ppt
pg/kg
pg WHO TEQ/g
наличие/25g
наличие/10g
наличие/g
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35

Доброволни мерки:

36

Задължителни мерки:

37

дата на влизане в сила:

38

продължителност:

□ продукт (който подлежи на) връщане след приканване на
потребителите / връщане на експедитора / изтегляне от пазара
□ продукт (който подлежи на) унищожаване / преетикетиране
□ продукт (който ще бъде) използван като .....
□ физическо обработване – обработване с киселина / обелване /
замразяване / термична преработка / сортиране
□ информиране на получателите
□ предупреждение на обществеността / съобщение за пресата
(хиперлинк)
друга / повече информация: .....
□ продукт (който подлежи на) връщане след приканване на
потребителите/ връщане на експедитора / изтегляне от пазара
□ продукт (който подлежи на) унищожаване / задържане /
преетикетиране / конфискация
□ продукт (който ще бъде) използван като .....
□ физическо обработване – обработване с киселина / обелване /
замразяване / термична преработка / сортиране
□ информиране на получателите
□ предупреждение на обществеността / съобщение за пресата
(хиперлинк)
□ засилени проверки
друга / повече информация:

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ПАРТИДАТА / ПАРТИДИТЕ:
39

Номер(а) на партидата(партидите):

/

/

/

40

Срок на годност

/

/

/

/

/

/

/

/

/

41
42
43

Описание на
партидата

44

използване до
дата:
най добър преди
дата:
продажба до дата:

брой на
/ /
/
единиците:
общо бруто / нето единици – кг / тон / л / куб.м
тегло / обем на
единици – кг / тон / л / куб.м
партидата:
единици – кг / тон / л / куб.м
единици – кг / тон / л / куб.м

45

Здравен сертификат номер(а):

/

/

/

46
47

дата (дати):
Номер(а) на единен ветеринарен
документ за внос / Номер(а) на единен
документ за внос:

/
/

/
/

/
/

48

Страна на произход:

49

Изберете вида на
фирмата
износител в трета
страна;
преработвател;
производител;
търговец / брокер.
Изберете вида на

50
51

52

наименование:
улица + номер:

държава:

пощенски код +
град:

одобрителен /
регистрационен
номер:

наименование:
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53
54

фирмата
износител в трета
страна;
преработвател;
производител;
търговец / брокер.

улица + номер:

държава:

пощенски код +
град:

одобрителен /
регистрационен
номер:

ДИСТРИБУЦИЯ:
55
56
57
58
59

60
61
62

63

Дистрибутирано от: Изберете фирма
Преработвател
производител
Изберете фирма
Преработвател
производител
Изберете вида на наименование:
фирмата
експедитор в страна улица + номер:
от Европейската
пощенски код +
икономическа
град:
общност (EИО);
вносител в страна
от EИО;
търговец на дребно;
търговец на едро.
Изберете вида на наименование:
фирмата
експедитор в страна улица + номер:
от EEA;
пощенски код +
вносител в страна
град:
от EEA;
търговец на дребно;
търговец на едро.
Дистрибуция в страни членки на
Европейския съюз:

64

Приложен списък на дистрибуцията:

65

Износ за трети страни:

66

Приложен списък на дистрибуцията:

държава:
одобрителен /
регистрационен
номер:

държава:
одобрителен /
регистрационен
номер:

□

□

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ:
67

Място на експедиция:

68

Входящ граничен пункт

69

Тарифен код на продукта:

70

Страна на дестинация:

71

Получател:

72

наименование:
адрес:
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73

Номер(а) на контейнера(и) / Номер(а)
на пломбата (пломбите):

/
/
/
/

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:
74

Организация / министерство:

75

Лице за контакт:

76

Друга информация:

77

Приложени документи:
(компресиран формат)

78

Каква информация може да се
предоставя на трети страни?2

79

Причина:

□ здравен сертификат
□ единен ветеринарен документ за
въвеждане на продукти / единен
документ за въвеждане на
продукти:
□ фитосанитарен сертификат
□ публично предупреждение /
съобщение за пресата
□ аналитичен доклад
□ фактури / документи за
доставката
□ снимки
□ оценка на риска
други:
никаква

Може ли да се предоставя
на трети страни?1
□
□
□
□
□

подчертани номера: информация, която се изисква (информация от съществено значение)

1

Документите не може да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако не е отбелязано съответното
поле в тази колона.
2
Полета 24-28 (идентификация на продукта); 39-47, 49-66 и 71-73 (данни за проследимост), 75 (лични
данни), както и полета 76-79 не може да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако тези трети
страни не са посочени тук.
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