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ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 884/2014
від 13 серпня 2014 р.
що накладає особливі умови на імпорт деяких харчових продуктів та кормів з деяких країн
третього світу через ризик зараження афлатоксинами, що вносить зміни в Регламент (ЄС)
№ 1152/2009

(Текст, погоджений з ЄЕЗ)
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,
Враховуючи Договір про функціонування Європейського Союзу,
Враховуючи Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, в якому
передбачаються загальні принципи та вимоги харчового законодавства, що встановлює Європейське агентство з
безпеки продуктів харчування, та процедури в області безпеки продуктів харчування ('), зокрема, його стаття
53(l)(b)(ii),
Оскільки:
(1)

До Регламенту Комісії (ЄС) № 1152/2009 (2) необхідно внести суттєві поправки та включити в зміст корми.

(2)

Регламент Комісії (ЄС) № 1881/2006 (3) передбачає дозволені максимальні рівні афлатоксинів у харчових
продуктах задля захисту суспільного здоров'я. Слід відмітити, що ці максимальні рівні афлатоксинів часто
перевищені в деяких продуктах харчування, що ввозяться з деяких країн. Таке зараження складає серйозну
загрозу для суспільного здоров'я в Європейському Союзі, і, таким чином, слід прийняти особливі умови на
Європейському рівні.

(3)

Директива ЄС № 2002/32 Європейського Парламенту та Ради (4) передбачає максимальні дозволені рівні
афлатоксину B1 в кормах задля захисту тварин та суспільного здоров'я. Слід відмітити, що ці максимальні
рівні афлатоксину В1 часто перевищені в деяких кормах, що ввозяться з деяких країн. Таке зараження складає
серйозну загрозу для тварин та суспільного здоров'я в Європейському Союзі, і, таким чином, слід прийняти
особливі умови на Європейському рівні.

(4)

Задля захисту тварин та суспільного здоров'я важливо, щоб комплексні корми та продукти харчування, що
складають левову частку кормів та продуктів харчування, вказаних в цьому Регламенті, також були в рамках
дії цього Регламенту. Щоб забезпечити узгоджене ведення контролю в усьому Європейському Союзі за
переробленими та комплексними кормами та продуктами харчування, слід встановити максимально
допустимий рівень. Також слід виключити некомерційні товари з області застосування положень цього
Регламенту. Проби та аналіз товарів слід виконати згідно з відповідним законодавством Європейського
Союзу.

(5)

Положення про проби та аналіз для контролю за афлотоксинами в кормах встановлені в Регламенті Комісії
(ЄС) № 152/2009 (5), а в продуктах харчування - в Регламенті Комісії (ЄС) № 401/2006 (6).

(6)

Враховуючи, що для застосування особливих умов для імпорту кормів з деяких третіх країн через ризик
зараження афлатоксинами використовуються такі ж положення, як і для застосування особливих умов для
імпорту продуктів харчування з деяких третіх країн через ризик зараження афлатоксинами, слід включити
корми та продукти харчування, для яких встановлюються особливі умови через ризик зараження
афлатоксинами, в один Регламент. Отже, в цей Регламент слід включити

(1) ОВ L 31,1.2.2002 р. с. 1.
(2) Регламент Комісії (ЄС) № 1152/2009 від 27 листопада 2009 року, що встановлює особливі умови для імпорту деяких
продуктів харчування з деяких третіх країн через ризик зараження афлатоксинами, що скасовує Рішення 2006/504/EC (ОВ L
313, 28.11.2009 р., с. 40).
(3) Регламент Комісії ЄС № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, в якому встановлені максимальні рівні деяких забруднювачів у
продуктах харчування (ОВ L 364, 20.12.2006 р., с. 5).
(4) Директива 2002/32/EC Європейського Парламенту та Ради від 7 травня 2002 року про небажані речовини в кормах для тварин
(OВ L 140, 30.5.2002 р., с. 10).
(5) Регламент Комісії (ЄС) № 152/2009 від 27 січня 2009 року, в якому передбачаються методи проб та аналізу для офіційного
контролю за кормами (OВ L 54, 26.2.2009 р., с. 1).
(6) Регламент Комісії (ЄС) № 401/2006 від 23 лютого 2006 року, в якому передбачаються методи проб та аналізу для офіційного
контролю за рівнями микотоксинів в продуктах харчування (OВ L 70, 9.3.2006 р., с. 12).

14 серпня 2014 року

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 242/5

положення у зв'язку з арахісом, який завозиться з Індії та Гани, та насіння кавунів з Нігерії, що містяться у
Виконавчому Регламенті (ЄС) № 91/2013 (1). Одночасно Виконавчий Регламент (ЄС) № 91/2013 слід
замінити новим Регламентом, в якому передбачаються положення у зв'язку з окрою та листям карі, що
завозяться з Індії.
(7)

На основі результатів контролю та висновків перевірок Агенції по продовольству та ветеринарії (АПВ),
доцільно внести в продукти, які підлягають особливим умовам чи контролю, наступні зміни:
— виключення особливих умов для імпорту мигдалю з США в результаті позитивних результатів
контролю та позитивних висновків перевірки АПВ,
—

скорочення частоти проб ліщини, що завозиться з Туреччини, враховуючи позитивні результати
контролю та позитивні висновки перевірки АПВ,

—

скорочення частоти проб горіхів, що завозяться з Бразилії, враховуючи відсутність невідповідності,
також пов'язаної з дуже низькою кількістю, що імпортується в ЄС.

(8)

Система контролю за кормами и продуктами харчування, які містяться в цьому Регламенті, застосовується
вже багато років та постійно удосконалюється на основі отриманого досвіду. Повне приведення у
відповідність контролю за імпортом продуктів харчування нетваринного походження не можливе, оскільки
неможливо виконати всі необхідні фізичні перевірки афлатоксинів у визначеному пункті ввезення. Контроль
щодо наявності афлатоксинів згідно з Регламентом (ЄС) № 401/2006 займає багато часу та вимагає
розвантаження вантажу. Крім того, багато продуктів, які охоплює цей регламент, транспортуються у
вакуумних пакуваннях, та пошкодження вакуумного пакування в результаті проб може призвести до втрати
якості, якщо продукт необхідно транспортувати на великі відстані після фізичного контролю. Однак, щоб
скоротити адміністративний тягар, доцільно наскільки це можливо привести у відповідність адміністративні
документи, пов'язані з контролем кормів та продуктів харчування нетваринного походження. Таким чином, в
той час, як умови імпорту для кормів та продуктів харчування, охоплених цим Регламентом, не ідентичні для
кормів та продуктів харчування, що містяться в регламенті Комісії (ЄС) № 669/2009 (2), доцільно
використовувати загальний в'їздний документ (ЗВД) задля адміністративного спрощення для підприємців, які
займаються кормами та продуктами харчування. Однак для використання цього ЗВД для цього регламенту
необхідно надати додаткові пояснювальні записки в примітках до вказівок, в яких розглядаються відмінності
в системах контролю.

(9)

Заходи, що передбачаються в цьому Регламенті, відповідають висновкам Постійного комітету у справах
рослин, тварин, кормів та продуктів харчування.

ПРИЙНЯЛА ЦЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Стаття 1
Предмет

1.

Без шкоди для положень Регламенту Ради (ЕЕС) № 2913/92 (3), цей Регламент слід застосовувати до імпорту
наступних продуктів харчування та кормів в рамках кодів по КН та класифікації Єдиного тарифу
європейської економічної спільноти (TARIC), встановлених в Додатку 1:

(a)

Бразильські горіхи в шкарлупі та суміші горіхів чи сухофруктів, що містять Бразильські горіхи в шкарлупі
(харчові продукти), які мають бразильське походження чи були відправлені з Бразилії;

(b)

арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином приготований чи консервований арахіс
(харчовий продукт та корм), що має китайське походження чи був відправлений з Китаю;

(с)

арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином приготований чи консервований арахіс
(харчовий продукт та корм), що має єгипетське походження чи був відправлений з Єгипту;

(1)

Виконавчий Регламент Комісії (ЄС) № 91/2013 від 31 січня 2013 року, я якому передбачаються особливі умови, що
застосовуються до імпорту арахісу з Гани та Індії, окри та листя карі з Індії та насіння кавунів з Нігерії з поправками до
Регламентів (ЄС) № 669/2009 та (ЄС) № 11 52/2009 (OВ L 33, 2.2.2013 р., с. 2).
Регламент Комісії (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 року, що вводить в дію Регламент (ЄС) № 882/2004 Європейського
Парламенту та Ради у зв'язку з підвищеним рівнем офіційного контролю за імпортом деяких кормів та продуктів
харчування нетваринного походження, з поправками до Рішення 2006/504/EC (OВ L 194, 25.7.2009р., с. 11).
Регламент Ради (EEC) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 року, що встановлює Митний кодекс Європейської спільноти (OВ L
302. 19.10.1992 р., с. 1).

(2)
(3)
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фісташки в шкарлупі та очищені, фісташки приготовані іншим чином чи консервовані (продукти
харчування), що мають іранське походження чи були відправлені з Ірану;
наступні продукти харчування, які походять чи були відправлені з Туреччини:
(i)
сушені фіги;
(ii)
фундук (рід Ліщина) в шкарлупі чи очищений;
(iii)
фісташки, в шкарлупі чи очищені;
(iv)
суміші горіхів чи сушених фруктів, що містять фіги, фундук чи фісташки;
(v)
фігова паста, фісташкова паста та ліщинова паста;
(vi)
фундук, фіги та фісташки, приготовані чи консервовані, в тому числі суміші;
(vii) борошно, борошно грубого помелу чи порошок з фундуку та фісташок;
(viii) колотий, різаний чи битий фундук;
(ix)
олія з фундуку;
арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином приготований чи консервований арахіс
(харчовий продукт та корм), що має ганське походження чи був відправлений з Гани;

(d)
(е)

(f)
(g)

арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином приготований чи консервований арахіс
(харчовий продукт та корм), що має індійське походження чи був відправлений з Індії;

(h)

насіння кавунів та отримані продукти (продукти харчування), що мають нігерійське походження чи були
відправлені з Нігерії.

2.
Цей Регламент також застосовується до кормів та продуктів харчування, виготовлених з кормів та
продуктів харчування, які вказуються в пункті 1, та до комплексних кормів та продуктів харчування, що містять
будь-які корми та продукти харчування, які вказуються в пункті 1 у кількості більше 20 %.
3.
Цей Регламент не застосовується до вантажів кормів та продуктів харчування, про які йде мова в пунктах 1
та 2, що призначені для приватної особи лише для особистого споживання чи використання. У випадку сумнівів
тягар доведення належить отримувачу вантажу.

Стаття 2
Визначення

В рамках цього Регламенту повинні застосовуватися визначення, викладені в статтях 2 та 3 Регламенту (ЄС) №
178/2002 та в статті 2 Регламенту (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради (1).
Крім того, застосовуються наступні визначення:
(a)

'встановлений пункт імпорту (ВПІ)' - це будь-який пункт, визначений компетентним органом, через який
корми чи продукти харчування, про які йдеться в статті 1, можуть бути ввезені в Європейський Союз;

(b)

'встановлений пункт ввезення (ВПВ) - це точка ввезення, яка визначається в пункті (b) статті 3 Регламенту
(ЄС) № 669/2009.

В значенні цього Регламенту, вантаж відповідає партії, про яку вказано в Регламентах (ЄС) № 401/2006 та (ЄС)
№ 152/2009.

Стаття 3
Імпорт в Європейський Союз
Вантажі кормів та продуктів харчування, про які йдеться в пунктах (1) та (2) статті 1 (далі називаються корми та
продукти харчування), можуть імпортуватися в Європейський Союз тільки згідно з процедурами, передбаченими в
цьому Регламенті.
(1) Регламент (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про офіційний контроль для
забезпечення перевірки відповідності законодавству в області кормів та харчових продуктів, правил про здоров'я та захист
тварин (ОВ L 165, 30.4.2004 р., с. 1).
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Стаття 4
Результати проб та аналізу
1.
Кожен вантаж кормів та продуктів харчування повинен супроводжуватися результатами проб та аналізу,
виконаних уповноваженими органами країни походження або країни, звідки відправляється вантаж, якщо ця країна
відрізняється від країни походження, щоб забезпечити дотримання законодавства Європейського Союзу щодо
максимальних рівнів афлатоксинів.
2.
Проби та аналіз, про які йдеться в пункті 1, необхідно виконувати згідно з Регламентом (ЄС) № 152/2009 для
афлатоксинів у кормах та Регламентом (ЄС) № 401/2006 для афлатоксинів у продуктах харчування.
Стаття 5
Санітарне свідоцтво
1.
Кожен вантаж також повинен супроводжуватися санітарним свідоцтвом згідно з моделлю, встановленою в
Додатку ІІ.
2.
Санітарне свідоцтво має бути оформлено, підписано і перевірено уповноваженим представником
компетентного органу країни походження або компетентним органом країни, звідки був відправлений вантаж,
якщо ця країна відрізняється від країни походження.
Компетентний орган країни походження - це
(a)

Міністерство сільського господарства, тваринництва та постачання (MAPA) для харчових продуктів з
Бразилії;

(b)

Державна адміністрація перевірок при в'їзді-виїзді та карантину Народної республіки Китаю для кормів та
продуктів харчування з Китаю;

(c)

Єгипетське міністерство сільського господарства для кормів та продуктів харчування з Єгипту;

(d)

Іранське міністерство охорони здоров'я для продуктів харчування з Ірану;

(e)

Генеральне управління захисту та контролю при Міністерстві сільського господарства та сільських справ
Республіки Туреччина для продуктів харчування з Туреччини;
Орган стандартизації Гани для кормів та продуктів харчування з Гани;
Рада з контролю якості експортної продукції Індії при Міністерстві торгівлі та промисловості для кормів та
продуктів харчування з Індії;
Національне управління з питань харчових продуктів та застосування та контролю за препаратами (Нафдак)
для продуктів харчування з Нігерії.

(f)
(g)
(h)

3.
Санітарне свідоцтво видається на офіційній мові чи на одній з офіційних мов держави-члена, де знаходиться
встановлений пункт ввезення. Однак держави-члени можуть узгодити, щоб санітарне свідоцтво було оформлене на
іншій офіційній мові Європейського Союзу.
4.

Санітарне свідоцтво діє лише протягом чотирьох місяців з моменту видачі.

Стаття 6
Ідентифікація
Кожен вантаж продуктів харчування та кормів повинен містити ідентифікаційний код (код вантажу), котрий
відповідає ідентифікаційному коду по результатам проб та аналізу, про які йдеться в статті 4, та санітарному
свідоцтві, про який йдеться в статті 5. Такий ідентифікаційний код має міститися на кожному мішку чи іншій
формі пакування вантажу.
Стаття 7
Попередні сповіщення про вантаж
1.
Підприємці, які займаються кормами та продуктами харчування, або їх представники повинні надіслати
попереднє повідомлення з запланованою датою та часом фізичного прибуття кормів чи продуктів харчування до
компетентних органів у ВПВ та характером вантажу.
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2.
З метою попереднього сповіщення вони заповнюють частину І ЗВД, про який йдеться в пункті (а) статті 3
Регламенту (ЄС) № 669/2009, та передають цей документ компетентному органу в ВПВ, принаймні, за один
робочий день до фізичного прибуття вантажу.
3.
Для заповнення ЗВД із застосуванням цього Регламенту, підприємці, що займаються кормами та продуктами
харчування, повинні враховувати керівні вказівки, передбачені в Додатку ІІІ.
4.
У випадку, якщо ВПІ відрізняється від ВПВ, підприємець, який займається кормами та продуктами
харчування, повинен сповістити компетентний орган в ВПІ, принаймні, за один робочий день до фізичного
прибуття вантажу. В якості сповіщення підприємець, який займається кормами та продуктами харчування,
надсилає копію ЗВД, заповнену відносно документального контролю компетентним органом в ВПВ.
5.
ЗВД складається на офіційній мові чи на одній з офіційних мов держави-члена, де знаходиться ВПВ. Однак
держави-члени можуть узгодити, щоб ЗВД був оформлений на іншій офіційній мові Європейського Союзу.
Стаття 8
Встановлені пункти імпорту (ВПІ)

Компетентні органи в країнах-членах повинні забезпечити, щоб ВПІ відповідали наступним вимогам:
(a)

наявність підготовленого персоналу для здійснення офіційного контролю за вантажем кормів та продуктів
харчування;

(b)

наявність детальних вказівок щодо проб та надсилання зразків у лабораторію у відповідності з Додатком І
Регламенту (ЄС) № 152/2009 для кормів та Додатком І до Регламенту (ЄС) № 401/2006 для продуктів
харчування;

(c)

можливість виконання розвантаження та проб у закритому місці у встановленому пункті імпорту; важливо,
щоб вантаж кормів та продуктів харчування можна було помістити під офіційний контроль компетентного
органу, починаючи з встановленого пункту імпорту й надалі у випадках, коли за погодженням з
компетентним органом вантаж необхідно транспортувати в місце, що знаходить недалеко від ВПІ для взяття
проб;

(d)

наявність місця для зберігання, складів, де можна зберігати затримані вантажі кормів та продуктів харчування
в належних умовах, поки очікуються результати проб;

(e)

наявність обладнання для розвантаження та належного обладнання для взяття проб;

(f)

наявність офіційної лабораторії для аналізу на афлатоксини, що знаходиться в місці, куди зразки можуть бути
направлені в короткий проміжок часу, і котра може виконати аналіз вчасно.

Держави-члени повинні складати і обнародувати оновлений список ВПІ. Держави-члени повинні надавати ці
списки Комісії.
Комісія відображає національні посилання на ці списки на своєму сайті для ознайомлення.
Підприємці, які займаються кормами та продуктами харчування, повинні забезпечити розвантаження вантажу
кормів та продуктів харчування, необхідне для здійснення репрезентативної вибірки.
У випадку особливого транспорту чи особливої форми пакування підприємець надає офіційному перевіряючому
належне обладнання для проб, якщо репрезентативну вибірку неможливо виконати звичайним обладнанням.
Стаття 9
Офіційний контроль
1.
Офіційний контроль перед заповнення ЗВД здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту, коли вантаж
був запропонований для імпорту та був фізично доступний для взяття проб в ВПІ.
2.
Вантажі кормів та продуктів харчування можуть ввозитися в Європейський Союз тільки в ВПІ.
Компетентний орган в ВПВ проводить перевірку документів кожного вантажу кормів та продуктів харчування, які
підлягають імпорту в Європейський Союз, щоб підтвердити відповідність вимогам, передбаченим в статтях 4 і 5.
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У значення цього регламенту, можуть встановлюватися тільки такі Пункти ввезення, які мають дозвіл виконувати
перевірку документів. У цьому випадку ці ВПВ можуть не відповідати мінімальним вимогам, як передбачається в
статті 4 Регламенту (ЄС) № 669/2009.
3.
Якщо вантаж кормів та продуктів харчування не супроводжується результатами проб і аналізу та санітарним
свідоцтвом, або якщо результати проб та аналізу чи санітарне свідоцтво не відповідають положенням Регламенту,
вантаж не може бути ввезеним в Європейський Союз для імпорту в Союзі та повинен бути відправленим до країни
походження або знищеним.
4.
Компетентний орган в ВПВ надає дозвіл на перевезення вантажу в ВПІ після сприятливого завершення
перевірок, про які йдеться в пункті 2. Оригінальне свідоцтво, результати проб та аналізу, про які йдеться в статті 4,
та ЗВД мають супроводжувати вантаж під час перевезення. Компетентний орган в ВПВ має своєчасно
проінформувати компетентний орган в ВПІ про відправлення вантажу, а підприємець повинен повідомити
компетентний орган про прибуття вантажу, принаймні, за один робочий день до фізичного прибуття вантажу.
Якщо підприємець вирішив змінити ВПІ після того, як вантаж залишив ВПВ, необхідно знову надати документи
компетентному органу ВПВ для узгодження та для внесення відповідних змін в ЗВД, а компетентний орган ВПВ
далі сповіщає про ці зміни відповідні ВПІ.
5.
Компетентний орган в ВПІ проводить перевірку документів та фізичну перевірку, беручи зразок для аналізу
на афлатоксин В1 для кормів та на афлатоксин В1 та загальне зараження афлатоксинами для продуктів харчування
у деяких вантажах з частотою, встановленою в Додатку І до цього Регламенту, до прийняття випуску у вільний обіг
в Європейському Союзі. Взяття проб для кормів відбувається згідно з Додатком І до Регламенту (ЄС) № 152/2009
та для продуктів харчування згідно з Додатком І до Регламенту (ЄС) № 401/2006.
6.

Після завершення відповідних перевірок компетентні органи повинні:

(a) заповнити відповідні графи в частині ІІ ЗВД;
(b) прикріпити результати виконаних проб та аналізу;
(c) надати та вказати реєстраційний номер ЗВД в ЗВД;
(d) поставити печатку та підписати оригінал ЗВД;
(e) зробити та залишити собі копію ЗВД з підписом та печаткою.
Для заповнення ЗВД із застосуванням цього Регламенту, підприємці, що займаються кормами та продуктами
харчування, повинні враховувати керівні вказівки, передбачені в Додатку ІІІ.
7.
Оригінал санітарного свідоцтва, про який йдеться в статті 5, результати проб та аналізу, про які йдеться в
статті 4, та ЗВД повинні супроводжувати вантаж протягом його перевезення до тих пір, поки вантаж не буде
випущено у вільний обіг.

Стаття 10
Поділ вантажу

1.
Вантаж не дозволяється ділити до завершення офіційного контролю та заповнення ЗВД компетентними
органами, як передбачається в статті 9.
2.
У випадку подальшого поділу вантажу автентична копія ЗВД супроводжує кожну частину вантажу під час
його транспортування до випуску у вільний обіг.
Стаття 11
Випуск у вільний обіг

Випуск вантажу у вільний обіг відбувається тоді, коли підприємець, який займається кормами чи продуктами
харчування, чи його представник надає (фізично чи у електронній формі) митним органам ЗВД, заповнений
компетентними органами після проходження всіх офіційних перевірок. Митні органи випускають вантаж у вільний
обіг, якщо в графі ІІ.14 вказано позитивне рішення компетентного органу, а в графі ІІ.21 ЗВД міститься підпис.
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Стаття 12
Недотримання
Якщо в результаті офіційного контролю було встановлено недотримання відповідного законодавства ЄС,
компетентний орган заповнює Частину ІІІ ЗВД та приймає заходи згідно зі статтями 19, 20 та 21 Регламенту (ЄС)
№ 882/2004.
Стаття 13
Звітність
Держави-члени кожні три місяці надають Комісії звіт з усіма аналітичними результатами офіційних перевірок
вантажів кормів та продуктів харчування згідно з Регламентом. Цей звіт надається протягом місяця, що слідує за
кожним кварталом.
Звіт має містити таку інформацію:
—

кількість імпортованих вантажів,

—

кількість вантажів, які підлягають вибірці для аналізу,

—

результати перевірок, як передбачено в пункті (5) статті 9.

Стаття 14
Витрати
Усі витрати, що виникають у результаті офіційних перевірок, у тому числі взяття проб, збереження та заходи,
вжиті після недотримання, несуть підприємці, які займаються кормами та продуктами харчування.
Стаття 15
Скасування
Цим документом скасовується Регламент (ЄС) № 1152/2009.
Посилання на скасований Регламент тлумачиться як посилання на цей Регламент та має читатися у взаємозв'язку з
таблицею з Додатку IV.
Стаття 16
Набуття чинності
Цей Регламент набуде чинності на 20-ий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Всі положення цього Регламенту є обов'язковими та безпосередньо застосовуються по відношенню до
всіх держав-членів.
Підготовлене в Брюсселі, 13 серпня 2014 року.
Від імені Комісії
Президент
Жозе Мануел Баррозу
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ДОДАТОК I
Корми та продукти харчування, які підлягають заходам, передбаченим в цьому Регламенті:

Корми та продукти харчування (цільове
використання)
— Бразильські горіхи в шкарлупі

Код по
комбінованій
номенклатурі (КН)
(1)
— 0801 21 00

Підрозділ
TARIC

Країна походження
Частота фізичних
або країна
перевірок та перевірок
відправлення
документів (%) імпорту
Бразилія (BR)

Будь-який

— Суміші горіхів або сушених фруктів, що — ex 0813 50
містять бразильські горіхи в шкарлупі.
(Продукти харчування)

— Земляні горіхи (арахіс) в шкарлупі

— 1202 41 00

— Земляні горіхи (арахіс) очищені

— 1202 42 00

— Арахісове масло

— 2008 11 10

— Іншим чином приготовані або
консервовані земляні горіхи (арахіс)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

Китай (CN)

20

Єгипет (EG)

20

Іран (IR)

50

(Корми та продукти харчування)

— Земляні горіхи (арахіс) в шкарлупі

— 1202 41 00

— Земляні горіхи (арахіс) очищені

— 1202 42 00

— Арахісове масло

— 2008 11 10

— Іншим чином приготовані або
консервовані земляні горіхи (арахіс)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Корми та продукти харчування)

— Фісташки в шкарлупі

— 0802 51 00

— Фісташки очищені

— 0802 52 00

— Суміші горіхів чи сушених фруктів, що
містять фісташки;

— ex 0813 50

— Фісташкова паста

— ex 2007 10 або
2007 99

— Фісташки, приготовані або
консервовані, в тому числі суміші

— 2008 19 13;
— 2008 19 93
— ex 2008 97

— Борошно, борошно грубого помелу та
порошок з фісташок

— ex 1106 30 90

(Продукти харчування)
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Код по
комбінованій
номенклатурі (КН)
(1)

— Сушені фіги

— 0804 20 90

— Суміші горіхів чи сушених фруктів,
що містять фіги;

— ex 0813 50

— Фігова паста

— ex 2007 10 або
2007 99

— Фіги, приготовані або консервовані, в
тому числі суміші

— ex 2008 99
— ex 2008 97

Підрозділ
TARIC

Країна
походження або
країна
відправлення
Туреччина (TR)
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Частота фізичних
перевірок та перевірок
документів (%) імпорту
20

(Продукти харчування)

— Фундук (рід Ліщина) в шкарлупі

— 0802 21 00

— Фундук (рід Ліщина) очищений

— 0802 22 00

— Суміші горіхів чи сушених фруктів,
що містять фундук;

— ex 0813 50

— Паста з фундуку

— ex 2007 10 або
2007 99

— Фундук, приготований або
консервований, в тому числі суміші

— ex 2008 19
— ex 2008 97

— Борошно, борошно грубого помелу та
порошок з фундуку

— ex 1106 30 90

— Колотий, різаний чи битий фундук;

— ex 0802 22 00;
2008 19

— Олія з фундуку

— ex 1515 90 99

Туреччина (TR)

Будь-який

(Продукти харчування)
— Фісташки в шкарлупі

— 0802 51 00

— Фісташки очищені

— 0802 52 00

— Суміші горіхів чи сушених фруктів,
що містять фісташки;

— ex 0813 50

— Фісташкова паста

— ex 2007 10 або
2007 99

— Фісташки, приготовані або
консервовані, в тому числі суміші

— 2008 19 13;
— 2008 19 93
— ex 2008 97

— Борошно, борошно грубого помелу та
порошок з фісташок

— ex 1106 30 90

(Продукти харчування)

Туреччина (TR)

50
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Корми та продукти харчування (цільове
використання)

Офіційний вісник Європейського Союзу
Код по
комбінованій
номенклатурі (КН)
(1)

— Земляні горіхи (арахіс) в шкарлупі

— 1202 41 00

— Земляні горіхи (арахіс) очищені

— 1202 42 00

— Арахісове масло

— 2008 11 10

— Іншим чином приготовані або
консервовані земляні горіхи (арахіс)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

Підрозділ
TARIC

L 242/13

Країна
походження або
країна
відправлення

Частота фізичних
перевірок та перевірок
документів (%)

імпорту

Гана (GH)

50

Індія (IN)

20

Нігерія (NG)

50

(Корми та продукти харчування)
— Земляні горіхи (арахіс), в
шкарлупі

— 1202 41 00

— Земляні горіхи (арахіс) очищені

— 1202 42 00

— Арахісове масло

— 2008 11 10

— Іншим чином приготовані чи
консервовані земляні горіхи (арахіс)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Корми та продукти харчування)

Насіння кавуна (egusi, Citrullus
lanatus) та отримані продукти

(Продукти харчування)

ex 1207 70 00;

10

ex 1106 30 90;
ex 2008 99 99

30
50
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ДОДАТОК IІ
Санітарне свідоцтво для імпорту в Європейський Союз

...........................................................................................................................................................................................................
Код вантажу .....................................................................................Номер свідоцтва .....................................................................
Згідно з положеннями Виконавчого Регламенту Комісії (ЄС) № 884/2014, що накладає особливі умови на імпорт деяких
харчових продуктів та кормів з деяких третіх країн через ризик зараження афлатоксинами, що вносить зміни в Регламент
(ЄС) № 1152/2009 ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. (компетентний орган, про який йдеться в пункті (2) статті 5 Регламенту)
Засвідчує, що....................................................................................................................................................................................
.................................................................................. (вставте продукт харчування, про який йдеться в статті 1 Регламенту)
цього вантажу у складі: ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
................................................... (опис вантажу, продукту, кількості та типу пакування, вага брутто та нетто)
що був відвантажений (місце відвантаження)
(місце ідентифікації)
та прямує до (місце та адреса установи)
при установі ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. (вкажіть назву та адресу установи)
був виготовлений, відсортований, оброблений, запакований та перевезений згідно з належною санітарною практикою.
Зразки цього вантажу були забрані згідно з законодавством Європейського Союзу.


ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 152/2009



ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 401/2006

(дата), підлягає лабораторному аналізу ..........
(дата) в ..............................................................................................................................................................................................
(вкажіть назву лабораторії) для визначення рівня афлатоксину В1 для кормів та рівня загального зараження
афлатоксинами для продуктів харчування. Деталі проб, використаних методів аналізу та всі результати надаються.

Це свідоцтво чинне до .....................................................................................................................................................................
Складено (дата) ...............................................................................................................................................................................

Печатка та підпис
уповноваженого представника компетентного органу, про який йдеться в пункті 2 статті 5 Регламенту.

(*) Продукт та країна походження
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ДОДАТОК ІІІ

Керівні вказівки для ЗВД із застосуванням цього Регламенту у випадку кормів та продуктів харчування,
що імпортуються з деяких третіх країн, через зараження цих продуктів афлатоксинами
Загальне

Для використання ЗВД із застосуванням цього Регламенту, коли згадується "ВПВ", це скорочення
читається як "встановлений пункт ввезення" або "встановлений пункт імпорту", як передбачено у
відповідних примітках для кожної графи. Коли згадується "пункт контролю", він читається як
"встановлений пункт імпорту".
Заповніть документи прописними літерами. Примітки вказані напроти відповідного номері графи.

Частина І

Цей розділ заповнюється підприємцем, який займається кормами та продуктами
харчування, або його представником, якщо не вказане інше.

Графа I.l.

Відправник: назва та повна адреса фізичної або юридичної особи (підприємця, який займається
кормами та продуктами харчування, який відправляє вантаж. Рекомендується надати номери
телефонів та факсу або електронну адресу.

Графа I.2.

Всі області в цій графі заповнюються органами ВПІ, як визначається в статті 2. Вкажіть
реєстраційний номер ЗВД в першій графі Реєстраційний номер ЗВД може бути вказаний органами
ВПІ. Вкажіть назву ВПІ та його номер відповідно в другій та третій графі.

Графа I.3.

Отримувач: назва та повна адреса фізичної або юридичної особи (підприємця, який займається
кормами та продуктами харчування), який отримує вантаж. Рекомендується надати номери
телефонів та факсу або електронну адресу.

Графа I.4.

Особа, відповідальна за вантаж: (також агент, декларант або підприємець, який займається
кормами та продуктами харчування) вкажіть назву та повну адресі особи, котра несе
відповідальність за вантаж, коли він подається в ВПВ, та робить відповідні заяви компетентним
органам від імені імпортера. Рекомендується надати номери телефонів та факсу або електронну
адресу.
Країна походження: вкажіть країну, звідки походить товар, де він був вирощений, зібраний чи
виготовлений.

Графа I.5.

Графа I.6.

Країна, з якої був відправлений вантаж: вкажіть країну, де вантаж був завантажений на борт
кінцевого транспортного засобу для прямування в Європейський Союз.

Графа I.7.

Імпортер: вкажіть назву та повну адресу. Рекомендується надати номери телефонів та факсу або
електронну адресу.

Графа I.8.

Місце призначення: вкажіть адресу доставки в Європейському Союзі. Рекомендується надати
номери телефонів та факсу або електронну адресу.

Графа I.9.

Прибуття в ВПВ (запланована дата): вкажіть заплановану дату, коли очікується прибуття вантажу
в ВПВ.

Графа I.10.

Документи: вкажіть дату видачі та номер офіційних документів. які супроводжують вантаж, в
залежності від обставин.

Графа I.ll.

Транспортні засоби: поставте позначку в графі, щоб зазначити транспортний засіб прибуття.
Ідентифікація: надайте всі деталі транспортних засобів. Для літаків, вкажіть номер польоту. Для
суден, вкажіть назву судна. Для автомобілів: вкажіть номерні знаки та номер причепу, якщо це
доцільно. Для залізничного транспорту: вкажіть позначення поїзду та номер вагону.
Посилання на документи: номер вантажної накладної, товаро-транспортної накладних або
комерційного номеру для залізничного транспорту чи вантажівки.

Графа I.12.

Опис товару: надайте детальний опис товару, використовуючи терміни, передбачені в статті 1.
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Графа I.13.

Код товару: використайте один з кодів для ідентифікації товару, які вказані в Додатку І ( в тому
числі підрозділ TARIC, якщо це доцільно).

Графа I.14.

Вага брутто: вкажіть загальну вагу в кілограмах або тонах. Вона визначається як сукупна маса
продуктів та безпосередніх контейнерів та їх пакування, але виключає транспортні контейнери
та інше транспортне обладнання.
Вага нетто: вкажіть вагу самого продукту в кілограмах або тонах, за виключенням пакування.
Вона визначається, як маса самих продуктів без первинних контейнерів або пакування.

Графа I.15.

Кількість упаковок: вкажіть кількість упаковок вантажу.

Графа I.16.

Температура: відмітьте необхідний температурний режим транспортування/зберігання.

Графа I.17.

Тип пакування: вкажіть тип пакування продуктів.

Графа I.18.

Товари, призначені для: відмітьте необхідну графу в залежності від того, чи товар призначений
для особистого споживання без попереднього сортування чи іншої фізичної обробки (в цьому
випадку відмітьте "особисте споживання") або призначений для особистого споживання після
обробки (відмітьте додатковий процес" у цьому випадку), або призначений для використання в
кості "кормів" (у цьому випадку відмітьте "корми").

Графа I.19.
Графа I.20.

Номер печатки та номер контейнеру: вкажіть всі ідентифікаційні номери печаток та контейнерів,
якщо це доцільно.
Для перевезення в пункт контролю: якщо вантаж призначений для імпорту (порівн. Графа 1.22),
а підприємець використовує варіант, коли перевірка документів та фізичний контроль
виконуються в конкретному ВПІ, відмітьте графу та вкажіть деталі ВПІ.

Графа I.21.

Не застосовується

Графа I.22.

Для імпорту: відмітьте графу, якщо вантаж призначений для імпорту.

Графа I.23.

Не застосовується

Графа I.24.

Транспорті засоби перевезення до пункту контролю: відмітьте необхідні транспорті засоби,
використані для перевезення до ВПІ.

Частина ІІ

Цей розділ заповнюється компетентним органом.

Загальне

Графа ІІ. 1 заповнюється компетентним органом ВПІ. Графи з II.2 по II.9 за винятком II.4
заповнюються митними службами або органами, уповноваженими для контролю документів.
Графи з 11.10 по 11.21 заповнюються компетентними органами ВПІ.

Графа ІІ. 1.

реєстраційний номер ЗВД: використайте той самий реєстраційний номер ЗВД, що вказаний в
графі 1.2.

Графа II.2.

Посилання на митний документ: тільки для використання митними службами в разі
необхідності.

Графа II.З.

перевірка документів: заповнюється для всіх вантажів.

Графа II.4.

Вантаж, обраний для фізичної перевірки: не застосовується в рамках цього Регламенту.

Графа II.5.

ПРИЙМАЄТЬСЯ для перевезення: в разі, якщо вантаж приймається для перевезення до ВПІ
після задовільної перевірки документів, компетентний орган в ВПВ відмічає графу та вказує, до
якого ВПІ перевозиться вантаж для фізичної перевірки (на основі інформації, наданої в Графі
1.20).
Подальше транспортування не застосовується в цьому Регламенті.

Графа II.6.

НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ: якщо вантаж не приймається для перевезення до ВПІ через незадовільні
висновки перевірки документів, компетентний орган в ВПВ відмічає графу та чітко вказує, які
саме заходи необхідно вжити у разі відмови у ввезенні вантажу. Адреса установи призначення в
разі "відправлення назад", "знищення", "трансформації" та "використання для інших потреб"
необхідно вказати в графі 11.7.
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Графа ІІ. 7.

Деталі Контрольованих місць призначення (ІІ.6): вкажіть належні номер узгодження та адресу
(або назву судна та порту) для всіх місць призначення, для яких необхідний подальший
контроль вантажу наприклад, для Графи ІІ.6 "відправлення назад", "знищення",
"трансформація" та "використання для інших потреб".

Графа II.8.

Вся інформація про ВПВ та офіційна печатка: вкажіть всю інформацію про ВПВ та офіційну
печатку компетентного органу в цьому пункті.

Графа II.9.

Офіційний перевіряючий: підпис офіційної відповідальної особи в ВПВ.

Графа ІI.10.

Не застосовується

Графа II.11.

Перевірка документів: відмітьте графи для того, що вказати, чи були виконані перевірки
документів, та які результати були отримані.

Графа ІI.12.

Фізична перевірка: вкажіть результати фізичних перевірок у разі, якщо такі фізичні перевірки
мали місце.

Графа II.13.

Лабораторні аналізи: відмітьте графу та вкажіть, чи були взяті зразки вантажу для проб та
аналізу.
Аналіз проведений на: вкажіть, на які речовини (афлатоксин В1 та/або в цілому) та яким
методом здійснювався лабораторний аналіз.
Результати: вкажіть результати лабораторного аналізу та відмітьте необхідну графу.

Графа ІI.14.

ПРИЙМАЄТЬСЯ для випуску у вільний обіг: відмітьте графу в разі, якщо вантаж випускається
у вільний обіг на території Європейського Союзу.
Відмітьте одну з граф ("Особисте споживання", "Додатковий процес", "Корми" чи "Інше") для
визначення подальшого використання.

Графа ІI.15.

Не застосовується

Графа ІI.16.

НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ: відмітьте графу в разі, якщо у ввезенні вантажу відмовляється через
незадовільний висновок перевірки документів та фізичних перевірок.
Чітко вкажіть заходи, які необхідно вжити в такому випадку, відмітивши одну з граф
("Відправлення назад", "Знищення", "Трансформація" чи "Використання для інших потреб").
Адреса установи призначення вказується в графі 11.18.

Графа ІI.17.

Причини відмови: відмітьте необхідну графу. Використайте у разі доцільності відповідну
інформацію.

Графа II.18.

Деталі Контрольованих місць призначення (11.16): вкажіть належні номер узгодження та
адресу (або назву судна та порту) для всіх місць призначення, для яких необхідний подальший
контроль вантажу, враховуючи інформацію, вказану в Графі 11.16.

Графа II.19.

Вантаж випущено: скористайтеся цією графою, якщо оригінальна печатка на вантажі була
пошкоджена при відкритті упаковки. Необхідно мати об'єднаний список всіх печаток,
використаний з цією метою.

Графа II.20.

Вся інформація про ВПВ/пункт контролю та офіційна печатка: вкажіть всю інформацію про
ВПІ та офіційну печатку компетентного органу ВПІ.

Графа II.21.

Офіційний перевіряючий: вкажіть ім'я (прописними літерами), дату видачі та підпис офіційної
відповідальної особи компетентного органу в ВПВ.

Частина ІІІ

Цей розділ заповнюється компетентним органом.

Графа ІІІ. 1.

Деталі відправлення назад: компетентний орган в ВПВ або ВПІ вказує транспортний засіб, який
використовується, інформацію про нього, країну призначення та дату відправлення, як тільки ці
дані стануть відомі.
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Графа III.2.

Подальші дії: вкажіть місцеве управління компетентного органу, який несе відповідальність за
наглядом в разі "Знищення", "Трансформації" чи "Використання для інших потреб" вантажу. Цей
компетентний орган повинен надати звіт з результатами прибуття вантажу та відповідність.

Графа Ш.З.

Офіційний перевіряючий: підпис офіційної відповідальної особи компетентного органу в ВПІ в
разі "Відправлення назад". Підпис офіційної відповідальної особи місцевого компетентного органу
в разі "Знищення", "Трансформації" або "Використання для інших потреб".
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