Етикетиране на фуражи със
специално предназначение

Определения
В законодателството в областта на фуражите се срещат следните
определения:
• Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2009:
-„специфична хранителна цел“ - означава целта за
задоволяване на специфични хранителни нужди на животните,
при които процесът на усвояване на храната, поглъщане или
метаболизъм е или може да е временно или необратимо
увреден и които следователно могат да се повлияят
благоприятно от поемането на подходящ за тяхното състояние
фураж;
-„фураж, предназначен за специфични хранителни цели“ означава фураж, който може да задоволи специфична
хранителна цел поради специфичния си състав или метод на
производство, които ясно го разграничават от обикновения
фураж. Фуражът, предназначен за специфични хранителни
цели, не включва медикаментозни фуражи по смисъла на
Директива 90/167/ЕИО;

На пазара се пускат и се използват фуражи със
специално предназначение, които:
•
•
•
•

•

не са опасни за здравето на хората или животните;
не са опасни за околната среда;
са означени по начин, който указва тяхното специално
предназначение;
само ако предназначението им е включено в списъка на
предназначенията, изготвен в съответствие с член 10 на
Регламент (ЕО) № 767/2009, и ако отговарят на основните
хранителни характеристики за съответната специфична
хранителна цел, посочена в този списък.
са вписани в списъка на фуражите със специално
предназначение в приложението към Наредба 10 от 17
февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение
(Директива 2008/38/ЕО);

Общи изисквания при етикетирането на фуражи със
специално предназначение
¾ За етикетирането на се определят общи и специални данни.
¾ Принципно се записват (чл. 15):
наименованието на фуража,
името и адреса на отговорното лице,
при нужда номера на одобрение,
партиден номер
количеството
добавките (съгласно Приложения VI и VII)
съдържанието на влага (съгласно Приложение I).
¾ Етикетирането следва да стане на официалния език на
държавата-членка, в която фуражът е пуснат на пазара (чл.
14 (1).

Специални данни при етикетиране на фуражи със
специално предназначение
¾ Задължително се обявяват следните данни на етикетите
(чл.17):
¾ категорията животно
¾ указанията за употреба (съгласно Приложение II)
¾ името и адреса на производителя (или номера на
разрешителното или идентификационния номер*, когато
той не го пуска на пазара
¾ минималния срок на годност
¾ състава
¾ компонентите (съгласно Приложение VI или VII)
*)

При поискване на производителя се издава
идентификационен номер, отговарящ на формата на
номера на разрешителното за Общността.

Допълнителни задължителни за деклариране данни
при етикетиране на фуражи със специално
предназначение
¾ Задължително се обявяват следните допълнителни данни
върху етикетите (чл.18):
¾ Изписва се “пълноценен/допълващ фураж със специално
предназначение”;
¾ Предвидените за съответното предназначение данни
посочени в колоните в приложението към Наредба 10
или Дирекстива 2008/38/ЕО;
¾ обозначение, че следва да се потърси мнението на
експерт по хранене или ветеринарен лекар, преди да се
използва фуражът или преди да се продължи периодът
на употреба.

