РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРЕКЗИТ
Този документ има за цел да предостави информация на операторите намиращи се
на територията на Република България и извършващи дейност в сектора на фуражите
относно условията за извършване на внос/износ от Република България за/към
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия след 31.01.2020 година.
На 29 октомври 2019 г. Европейският съвет реши, в съгласие с Обединеното
кралство Великобритания, да удължи допълнително двугодишния период, предвиден в
член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), до 31 януари 2020 г. Като
дата на изтегляне на Обединеното кралство Великобритания от Европейския съюз се
приема 1 февруари 2020 г. в полунощ, централноевропейско време.
На 24 януари 2020 г. президентите Чарлз Мишел и Урсула фон дер Лейен
подписаха Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство.
Споразумението за оттегляне влиза в сила от 1 февруари 2020 г.
От този момент нататък Обединеното кралство вече няма да бъде държава —
членка на Европейския съюз, и ще се счита за трета държава.
Споразумението за оттегляне гарантира организираното оттегляне на
Обединеното кралство от Съюза. То обхваща правата на гражданите, финансовото
споразумение, преходния период, протоколите за Ирландия/Северна Ирландия, Кипър
и Гибралтар, управлението и други въпроси, свързани с оттеглянето.
Влизането в сила на споразумението за оттегляне слага край на срока по член 50
от ДЕС и бележи началото на преходния период до 31 декември 2020 г. Преходният
период, предвиден в споразумението за оттегляне, има за цел да предостави повече
време на гражданите и предприятията да се адаптират.
По време на преходния период Обединеното кралство ще продължи да прилага
правото на Съюза, но вече няма да бъде представлявано в институциите на
Европейския съюз. Преходният период може да бъде удължен еднократно с максимум
една или две години, ако двете страни постигнат съгласие за това преди 1 юли 2020 г.
Преговорите относно бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство
ще започнат, след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз. Рамката за
тези бъдещи отношения беше изложена в политическата декларация, договорена от
двете страни през октомври 2019 г.
Какви са възможните последици от Брекзит върху санитарния и
фитосанитарен контрол при извършване на внос и износ?
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Мерките за санитарен и фитосанитарен контрол на Обединеното кралство
Великобритания ще останат в съответствие с тези на Европейския съюз, тъй като
споразумението за оттегляне на Обединено кралство Великобритания е подписано
преди 31 януари 2020 г. Това ще позволи свободното движение на животински
продукти, растения и живи животни между Обединено кралство Великобритания и
Европейския съюз до 31 декември 2020 г. След тази дата, ако изискванията за
санитарен и фитосанитарен контрол останат хармонизирани между Обединеното
кралство и Европейския съюз, това ще означава, че живите животни, растения и
животински продукти могат да продължат да се движат свободно. Признаването на
еквивалентност на системите за санитарен и фитосанитарен контрол също е възможен
вариант, който ще позволи обхвата на прилагания санитарен и фитосанитарен граничен
контрол да бъде ограничен, въпреки че същия няма да бъде премахнат изцяло.
От коя дата ще трябва да се извършва санитарен и фитосанитарен контрол
върху стоки, търгувани с Обединеното кралство?
Тъй като споразумението за оттегляне се подписа преди 31 януари 2020 г.,
Обединеното кралство ще бъде част от единния пазар и митническия съюз до 31
декември 2020 г. Този срок може да бъде продължен най-късно до 31 декември 2022 г.
Това от своя страна не налага необходимостта от санитарен и фитосанитарен граничен
контрол при внос/износ на продукти от Обединеното кралство за/към Европейския
съюз до 31 декември 2020 г. или в случай на удължаване на посочения срок, най-късно
до 31 декември 2022 г.
Какво включва санитарният и фитосанитарен контрол при внос?
Санитарният и фитосанитарният контрол при вноса на пратки с произход трети
държави, се прилага на граничния инспекционен пункт на първата държава – членка на
Европейския съюз, която пуска на територията на Съюза дадените стоки. Тези стоки,
преминават само през специални гранични инспекционни пунктове, одобрени от
Европейската комисия. Контролът е ясно определен в законодателството на
Европейския съюз и се извършва преди митническите процедури. Той включва
проверка на придружаващите пратката документи (например: санитарен/фитосанитарен
сертификат), като може да бъде извършена и физическа проверка на самата пратката, на
място, на граничния инспекционен пункт. Тези проверки могат да бъдат случайни или
системни, като това зависи от пратката. Например при живите животни този контрол е
системен.
Какво включва санитарният и фитосанитарния контрол при износ?
По отношение на износа към трети държави се изисква стоките да бъдат
придружавани със съответните сертификати, ако няма изрична друга договореност
между държавите. Това означава, че стоките трябва да бъдат придружени от
сертификати, удостоверяващи, че са спазени всички изисквания отнасящи се до
санитарните и фитосанитарните мерки, определени от държавата по местоназначение,
в конкретния случай определени от Обединеното кралство. Тези сертификати се
издават от компетентния орган – за Република България това е Българска агенция по
безопасност на храните, чрез областните дирекции по безопасност на храните.
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Как ще се пускат на пазара фуражните добавки с произход Обединеното
кралство, разрешени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003
преди 01.02.2020 г.?
Търговията с фуражни добавки разрешени съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1831/2003 преди 01.02.2020 г., чийто притежатели на разрешителното се
намират на територията на Обединеното кралство са посочили в съответствие с чл. 13
от Регламента представители от територията на ЕС
На тава основание са приети и публикувани следните регламенти:

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/138 за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1356/2004, (ЕО) № 1464/2004, (ЕО) № 786/2007, (ЕО) № 971/2008, (ЕС) № 1118/2010,
(ЕС) № 169/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 888/2011 и (ЕС) № 667/2013 по
отношение на наименованието на притежателя на разрешенията за употреба на
фуражни добавки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 се изменение на регламенти (ЕО)
№ 785/2007, (ЕО) № 379/2009, (ЕО) № 1087/2009, (ЕС) № 9/2010 и (ЕС) № 337/2011 и
регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011, (ЕС) № 528/2011, (ЕС) № 840/2012, (ЕС) №
1021/2012, (ЕС) 2016/899, (ЕС) 2016/997, (ЕС) 2017/440 и (ЕС) 2017/896 по отношение
на името на притежателя на разрешението и представителя на притежателя на
разрешението за някои фуражни добавки.
Съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателите на
разрешенията за пускане на пазара са подали заявления, в които предлагат към
съответните разрешения да се добави името на техния представител на територията на
Европейския съюз.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ”,
ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ“

София, 07.02.2020 г.

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg
Стр. 3 от 3

