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időpontja
A brit behozatali jogszabály  7. melléklet A. rész 40. pontja szerint a növények 
elég nagy csoportjának meg kell felelnie bizonyos követelményeknek: 
„Ültetésre szánt lágyszárú növények, kivéve a hagymákat, a gyökérgumókat, 
a Gramineae család növényeit, a gyökértörzseket, a vetőmagokat és a 
gumókat”. Ezen túlmenően a követelmények bármely harmadik országra 
vonatkoznak, nem csak azokra, ahol a konkrét kártevők, a Liriomyza 
huidobrensis és az L. bryoniae előfordulása ismert. Mivel egyes országok 
inkább nem írnának elő kezelést egy elő nem forduló kártevővel szemben, az 
a választás marad számunkra, hogy teljesítjük ezt a követelményt havi 
hatósági ellenőrzések bevezetésével, amelyeket legalább három hónappal a 
betakarítás előtt végeznek minden olyan faiskolában, amely ültetési célú 
lágyszárú növényeket kíván exportálni a brit piacra. A Brexit előtt a két 
Liriomyza fajra vonatkozó követelmény a kizárólag Észak-Írországra 
vonatkozó védett övezet követelménye volt, vö. „Nagy végrehajtási aktus”, III. 
melléklet. Végül egy harmadik pontot szeretnénk beilleszteni, amely a mi 
szempontunkból a szükségesnél szigorúbb követelményeket támaszt. Ez 
azonban csak azokra az országokra vonatkozhat, ahol az említett kártevők 
jelen vannak.

Ami a Liriomyza spp-t illeti (konkrétan a 2020-as Növény-egészségügyi rendeletek 7. melléklet A. rész 
40. pontja (növény-egészségügyi feltételek) (módosítás) (EU-kilépés), 2021 áprilisáig Nagy-Britannia 
olyan növényeket fogad, amelyek esetében az exportáló ország a b) lehetőség megvalósításának 
folyamatában van, és ahol a betakarítás előtt legalább egy kielégítő hatósági ellenőrzést végeztek. 
További információk Nagy-Britannia különleges importkövetelményeiről a növény-egészségügyi portálon 
érhetők el, itt: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/UPDATE-to-GB-Special-
Requirements.pdf  
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A brit behozatali követelmények 7. melléklet A. rész 8. pontja szerint minden 
ültetésre szánt növényt, a nyugalmi állapotú növények, magvak, hagymák stb. 
kivételével, a Bemisia tabaci tüneteire vonatkozó hivatalos nyilatkozatnak kell 
kísérnie. Megállapítottuk, hogy több növénycsoportnak kellene mentesülnie e 
követelmény alól, pl. a fás szárú növényeknek, mivel nem látjuk technikailag 
megalapozott kockázatát annak, hogy terjesztenék ezt a kártevőt.
Reméljük, hogy a DEFRA segíthet nekünk abban, hogy megvizsgáljuk a fent 
említett követelmények okait, és segíthet tisztázni szükségességük mértékét, 
igazolva a növények és növényi termékek európai exportőreire rótt terheket.

Javasoljuk, hogy írjanak az Egyesült Királyság Nemzeti Növényvédelmi Szervezetének 
(uknppo@defra.gov.uk), hogy felvessék ezt az aggályt.
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Mik a végpontok az állati melléktermékekkel (ABP) kapcsolatban?

Az ABP-rendelet korlátozott végpontokat kínál azon áruk tekintetében, amelyeket az ABP-rendelet 
alapján az ellenőrzésük szükségességén túl feldolgoztak. Ezeket más rendeletekben továbbra is 
szerepelnek, de az ABP-rendeletek nem vonatkoznak rájuk. Erre példa a konzerv állateledel. Ezt az ABP 
rendelet szabályozza addig a pontig, amíg feldolgozásra és címkézésre kerül, amely ponton a 
takarmányrendeletek és a takarmányértékesítési rendeletek szabályozzák.
A végpont áruk az alábbiak:
a) biodízel;
b) feldolgozott állateledel;
c) kutyarágók;
d) patás állatok nyersbőre és irhája
e) gyapjú és szőr;
f) toll és pehely;
g) prém;
h) halolaj gyógyszerkészítmények előállításához
i. benzin és üzemanyagok
j) kiolvasztott zsírból nyert olajkémiai termékek
k) megújuló dízel, megújuló sugárhajtású üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin

Minden esetben vannak olyan feltételek, amelyeknek teljesülniük kell (vagyis azokat a rendeletek 
követelményeinek megfelelően kell feldolgozni).
Az ABP-rendelet korlátozott végpontokat kínál azon áruk tekintetében, amelyeket az ABP-rendelet 
alapján az ellenőrzésük szükségességén túl feldolgoztak. Ezeket más rendeletekben továbbra is 
szerepelnek, de az ABP-rendeletek nem vonatkoznak rájuk. Erre példa a konzerv állateledel. Ezt az ABP 
rendelet szabályozza addig a pontig, amíg feldolgozásra és címkézésre kerül, amely ponton a 
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Mi a különbség a POAO és az ABP között? Meg tudja-e erősíteni a DEFRA, 
hogy az állateledel az ABP-szabályok alá tartozik, és július 1-jétől csak 
egészségügyi bizonyítványra lesz szükség?

Az állati melléktermékek olyan állati hasított testek, állatok részei vagy más anyagok, amelyek állatoktól 
származnak, de nem emberi táplálkozásra szolgálnak. Ami a takarmányt illeti, az ABP rendeletek az 
állateledelre és az állateledel/állati takarmány előállításához importált ABP-termékekre vonatkoznak. Az 
állati összetett takarmányok vagy kész takarmányok az ABP rendeleteken kívül esnek, és az Élelmiszer-
szabványügyi Hivatal (FSA) hatáskörébe tartoznak.

Az olyan takarmányok esetében, amelyek nem tartoznak az ABP-rendeletek hatálya alá, mint például az 
állati összetett takarmányok vagy kész takarmányok, az átmeneti időszak végét követően az EU-ból 
Nagy-Britanniába történő behozatalra vonatkozó követelmények itt találhatók: 
https://www.food.gov.uk/business-guidance/the-uk-transition

Az Egyesült Királyságon kívüli takarmányipari vállalkozásoknak, amelyek takarmányt importálnak Nagy-
Britanniába, rendelkezniük kell egy Nagy-Britanniában letelepedett képviselővel. További információ itt 
található: https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-for-animal-feed-
businesses#importing-or-moving-animal-feed-into-gb-from-the-eu-and-non-eu-countries

Az állati takarmányokkal kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon közvetlenül az FSA-hoz az 
AnimalFeed1@food.gov.uk címen.

Az ABP-vel kapcsolatos fokozatos megközelítés a pontos importált árutól függően vonatkozik az 
állateledelre.
2021 októberétől valamennyi kereskedelmi ABP szállítmányhoz mellékelni kell egy brit egészségügyi 
bizonyítványt, hatósági nyilatkozatot vagy más hatósági dokumentációt, az importált árutól függően. Az 
árutól függően előértesítésre lesz szükség. 
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Ha az állati takarmány állati melléktermékeket és POAO-t tartalmaz, szükség
van-e a takarmányhoz több egészségügyi bizonyítványra az Egyesült
Királyságba történő belépéshez?

A POAO emberi fogyasztásra szolgál. Az ABP nem emberi fogyasztásra szolgál. Csak a vonatkozó ABP 
egészségügyi bizonyítványokra vagy engedélyekre lesz szüksége.
Iránymutatásképpen az Állat- és Növény-egészségügyi Ügynökség állatorvosi portálján található 
behozatali információs megjegyzések ismertetik a harmadik országok jelenlegi behozatali követelményeit 
itt: http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/abp-not -hum-cons.htm
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41. Állati eredetű termékeket tartalmazó összetett takarmányok esetében 
április 1-jétől vagy július 1-jétől lesz szükség egészségügyi bizonyítványokra?

Az olyan takarmányok esetében, amelyek nem tartoznak az ABP rendeletek hatálya alá, mint például az 
összetett takarmányok vagy a kész takarmányok állatok számára, az átmeneti időszak végét követően 
az EU-ból Nagy-Britanniában irányuló behozatalra vonatkozó követelmények itt találhatók: 
https://www.food. gov.uk/business-guidance/how-the-fsa-has-prepared-for-the-uk-leaving-the-e-and-the-
end-of-the-transition.

Ellenőrizheti, hogy termékeinek KN-kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben annak 
megállapítására, hogy ABP-termékeire vonatkoznak-e a határon történő SPS importellenőrzések.
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43. A 767/2009/EK rendelet 24. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy „Az a 
személy, aki először hoz forgalomba a jegyzékben nem felsorolt takarmány-
alapanyagot, haladéktalanul értesíti annak felhasználásáról az európai 
takarmányipari ágazat 26. cikk (1) bekezdésben említett képviselőit. Az 
európai takarmányipari ágazat képviselői az interneten közzéteszik ezen 
értesítések nyilvántartását, és rendszeresen frissítik azt.” Szükség van-e erre 
a brit piacon forgalomba hozók esetében is, és ha igen, kinek kell az 
értesítéseket címezni?

Az FSA és a brit takarmányipar együttműködik egy nyilvántartás kiadásán, amelynek tulajdonosa a 
GB/UK Takarmányipar lesz. További információkat a megfelelő időben közzéteszünk.
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48. Kérjük az Egyesült Királyságot, hogy erősítse meg, hogy az állati eredetű 
összetevők nélküli takarmány exportálásához nincs szükség bizonyítványra 
(EHC), és 2021.07.01. után sem lesz szükség EHC-ra.

A gov.uk oldalon található egészségügyi bizonyítványminta felvázolja a bizonyítványok alkalmazási 
körét. Ha az Ön áruja nem tartalmaz állati termékeket és nem magas kockázatú nem állati eredetű 
élelmiszer vagy takarmány (HRFNAO), akkor nincs szükség egészségügyi bizonyítványra. 
 
Egyéb importkövetelmények továbbra is érvényesek lehetnek. Ellenőrizheti, hogy a termékeinek KN-
kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben annak megállapítására, hogy ABP-termékeire 
vonatkoznak-e a határon történő SPS importellenőrzések. Kérjük, forduljon közvetlenül az FSA-hoz az 
összetett takarmányok vagy a kész takarmányok behozatalának követelményeit illetően.
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49. Szükség lesz-e az állati takarmány exportálásához EHC-re vagy bármilyen 
más dokumentumra? Ha igen, milyen ütemterv szerint vezetik be a 
követelményeket?

Az ABP-vel kapcsolatos fokozatos megközelítés a pontos importált árutól függően vonatkozik az állati 
takarmányra.

2021 októberétől valamennyi kereskedelmi ABP szállítmányhoz mellékelni kell egy brit egészségügyi 
bizonyítványt, hatósági nyilatkozatot vagy más hatósági dokumentációt, az importált árutól függően. Brit 
egészségügyi bizonyítványok, amelyeket az uniós exportőrnek adott ki az uniós tagállam illetékes 
hatósága. A követelményeket bemutató bizonyítványminták itt érhetők el: 
https://www.gov.uk/government/publications/pet-food-health-certificates.

Ahol jelenleg nincs brit egészségügyi bizonyítvány- vagy hatósági nyilatkozatminta, a brit importőrnek 
kapcsolatba kell lépnie az angliai/walesi /skóciai CITC-vel, hogy bármilyen behozatal előtt egyedi 
behozatali engedélyt kérjen. Nincs garancia arra, hogy egyedi behozatali engedélyt adnak ki. Ezenkívül 
általános engedélyek rendelkezésre állhatnak bizonyos alacsony kockázatú ABP termékekre.   

Az állateledelre vonatkozó harmadik országbeli importkövetelményekkel kapcsolatos további 
útmutatásért kérjük, olvassa el az APHA Behozatali tájékoztató dokumentumát (INN), amely részletezi a 
jelenlegi harmadik országbeli követelményeket itt: http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip 
/iin/abp-not-hum-cons.htm.
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50. Amint arról a https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-
representation-for-animal-feed-businesses oldalon tájékoztattak, az állati 
takarmány Nagy-Britanniába történő exportálásának egyetlen követelménye 
az, hogy rendelkezni kell brit képviselővel . A weboldalon található információk 
azonban „bizonyos takarmány-adalékanyagokra”, „bizonyos új fehérjeforrás-
termékekre” és „bizonyos előkeverékekre” utalnak. Hálásak lennénk annak 
tisztázásáért, hogy milyen konkrét termékekre utalnak, és mi a brit képviselő 
regisztrálásának eljárása.

A brit képviselőt jellemzően szükségessé tévő takarmány-adalékanyagok többek között:
nyomelemek
vitaminok
karotinoidok és xantofillok
mikroorganizmusok és enzimek
maximálisan megengedett szintű antioxidánsok 
egyéb, a fenti kategóriákba nem tartozó, maximálisan megengedett szintű adalékanyagok
kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok. 
Bizonyos új fehérjeforrások többek között:
a baktériumok csoportjába tartozó mikroorganizmusokból nyert fehérjék
élesztőgombák (kivéve az állati vagy növényi eredetű szubsztrátokon termesztett élesztőket), algák és
alacsonyabb rendű gombák
fermentációval történő aminosav-előállítás melléktermékei
aminosavak és sóik
aminosavak hidroxi-analógjai

A brit képviselő nyilvántartásba vételi eljárásához ki kell tölteni az FSA weboldalán található nyilatkozati 
űrlapot, és azt el kell küldeni a feeddelivery@food.gov.uk e-mail címre. A benyújtás után automatikus 
válasz érkezik az átvétel megerősítésére. A brit képviselők listáját a megfelelő időben közzéteszik az 
FSA honlapján.

2021.03.15

Takarmánycégünk tagjai olyan takarmányokat exportálnak, amelyek nem 
tartalmaznak állati termékeket és nem szerepelnek a HRFNAO listán. Arra 
kérik őket, hogy a szállítmányokat a BCP-ken keresztül irányítsák állatorvosi 
ellenőrzés céljából. Ez törvényi követelmény a hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó rendeletek keretében?

Itt találhatja a CITES mozgásokra kijelölt kikötőket: https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-
species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit

2021.02.01

A nem állati eredetű takarmányokat ellenőrzik-e a Nagy-Britanniába történő 
belépéskor? Minden takarmányt, vagy csak néhányat (adalékanyagok, 
előkeverékek ...)? Előzetes behozatali információk alá fognak esni?

A nem állati eredetű takarmányok behozatalát az (EU) 2017/625 végrehajtási rendelet egyes 
rendelkezései szabályozzák. A behozatalkor a nem állati eredetű takarmányok ellenőrzése magában 
foglalja az okmány, az azonossági és a fizikai ellenőrzéseket, és ezeket e rendeletnek megfelelően 
kockázati alapon és megfelelő gyakorisággal kell elvégezni.
Azt (EU) 2019/1793 rendelet rendelkezései megkövetelik a nem állati eredetű, magas kockázatú 
takarmányokra vonatkozó rendeletben meghatározott gyakorisággal történő azonossági és fizikai 
ellenőrzéseket, amelyeket be kell mutatni egy határállomáson. További információ erről az alábbi linken 
található: https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-high-risk-food-and-feed
Az EU-ból származó takarmány harmadik országokból származó behozatal lesz, és további 
útmutatásokat találhat itt, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak:
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-
feed-not-of-animal-origin#importing-abp- and-poao
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42. A nem POAO-t tartalmazó összetett takarmányok esetében megköveteli-e 
Nagy-Britannia az összetett takarmány BCP-n keresztüli behozatalát, ha 
magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszereket/takarmányokat tartalmaz?

A nem állati eredetű takarmányok behozatalát az (EU) 2017/625 végrehajtási rendelet egyes 
rendelkezései szabályozzák. A behozatalkor a nem állati eredetű takarmányok ellenőrzése magában 
foglalja az okmány, az azonosság és a fizikai ellenőrzéseket, és ezeket e rendeletnek megfelelően 
kockázati alapon és megfelelő gyakorisággal kell elvégezni.

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet rendelkezései előírják a nem állati eredetű, magas kockázatú 
takarmányokra vonatkozó rendeletben meghatározott gyakorisággal történő azonosság és fizikai 
ellenőrzéseket, amelyeket be kell mutatni egy határállomáson. Erről további információk az alábbi linken 
találhatók:

https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-high-risk-food-and-feed

Az EU-ból származó takarmány harmadik országokból származó behozatal lesz, és további hasznos 
útmutatásokat találhat itt:

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-
feed-not-of-animal-origin#importing-abp- and-poao
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45. Az adalékanyagokat, előkeverékeket (állati eredetű összetevőkkel - 
zselatin) az EU-ban gyártják, és brit raktárba szállítják. Július 1-ig nem kérnek 
egészségügyi bizonyítványt. Tehát eddig nincs probléma.

Nehézségek azonban akkor merülnek fel, amikor a terméket a brit raktárból 
valamely tagállam vevőihez akarjuk szállítani. Az állati eredetű összetevőket 
tartalmazó takarmánynak Nagy Britanniából az adott tagállamba történő 
behozatalához export-egészségügyi bizonyítványra lenne szükség, amely 
megfelel az uniós követelményeknek. Nem világos, hogy melyik folyamatot 
kell itt követni.

Egyes tagállamok bejelentették, hogy július 1-jétől egészségügyi 
bizonyítványokat fognak kiállítani az Egyesült Királyságba irányuló 
szállításokhoz.

1. A szállítás megbízhatósága csökken.
A szállítások > 20%-a késve érkezett a vevőkhöz a Brexittel kapcsolatos 
problémák miatt.
Javasoljuk a DDP incoterm használatát, egyes vevők részére továbbra is 
DAP, CPT, FCA szerint szállítanak.
A DDP mellett sajnos az importálási folyamatok nem működnek jól. Összetett 
papírmunka és átadások a szállító, a vevő, a vámügynök, a vámhatóságok 
között.
Ezenkívül az import attól a kikötőtől függ, ahol az anyag belép Nagy-

Köszönjük, hogy visszajelzést adott az Egyesült Királyság importfolyamatairól.

Egy hasznos Defra Webinar itt tekinthető meg: https://youtu.be/5Kp8Q6t20DI

Az FSA takarmányokra vonatkozó útmutatója itt található: https://www.food.gov.uk/business-
guidance/third-country-representation-for-animal-feed-businesses

További információt erről a témáról itt talál: https://www.gov.uk/guidance/export-food-for-animals-special-
rules#:~:text=You%20need%20an%20export%20health,you% 20if% 20you% 20nee% 20one.

Az iparág hasznos útmutatásokat is kiadott a takarmányokról, amelyek itt találhatók: 
https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/animals-and-agriculture/imported-feed-and-food-
controls#FeedandfoodimportedfeeEU. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem az Egyesült Királyság 
kormányának hivatalos útmutatása, és elsősorban a gov.uk weboldalakat kell felkeresni.
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46. Kérjük az Egyesült Királyságot annak megerősítésére, hogy az EU-ban 
állati melléktermékekből előállított kész, feldolgozott állateledelnek valamely 
tagállamból Nagy-Britanniába történő exportálásához nincs szükség export-
egészségügyi bizonyítványra (EHC) vagy kereskedelmi dokumentumokra 
(DOCOM) 2021. július 1-ig.

47. Az uniós előírások szerint a fent említett feldolgozott takarmányok, 
amelyek elérték a gyártási folyamatban az úgynevezett végpontot, 
biztonságosnak tekinthetők, és az ilyen takarmányok uniós piacon való 
forgalomba hozatalához nem szükséges semmilyen állategészségügyi 
dokumentum (pl. egészségügyi bizonyítványok, kereskedelmi 
dokumentumok). Milyen követelményeket támasztanak az ilyen termékekkel 
szemben 2021. július 1-je után?

Az állati és állati eredetű termékek EU-ból Nagy-Britanniába történő behozatala esetében változtatásokat 
vezetünk be szakaszos megközelítésben. Ha egy állati termék nem emberi fogyasztásra szolgál, akkor 
az állati melléktermék (ABP).

Az állati melléktermékek (ABP-k) esetében továbbra is fennáll az a követelmény, hogy mellékelni kell a 
hivatalos ABP kereskedelmi dokumentációt. A nagy kockázatú ABP-k (például az 1. kategóriába tartozó 
anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokból 
származó hús- és csontliszt vagy állati zsír) előzetes engedély szükséges a behozataluk előtt. A nagy 
kockázatú ABP-k és a 3. kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérje(PAP) esetében előértesítés 
szükséges az IPAFFS-en keresztül az áruk megérkezése előtt, hogy lehetővé tegyék a rendeltetési 
helyszínek belső ellenőrzéseinek lefolytatását.  

2021 októberétől az ABP valamennyi kereskedelmi szállítmányát brit egészségügyi bizonyítványnak, 
hatósági nyilatkozatnak vagy más hatósági dokumentációnak kell kísérnie, az importált árutól függően. 
Az árutól függően előértesítésre lesz szükség.  

2022 januárjától az importált ABP árutól függően bizonyos ABP-knek egy engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési pontra kell érkezniük. Bizonyos ABP termékek esetében 
okmány, azonosság és fizikai ellenőrzésekre kerül sor a BCP-ken. Önnek ellenőriznie kell, hogy a 
termékének KN kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben, annak megállapítására, hogy az ABP-jét 
egy engedélyezett BCP-vel rendelkező belépési ponton keresztül kell-e importálni.

2021.03.15

9. Lesz-e bizonyítvány az élelmiszer-termelő állatok állati melléktermékeket 
tartalmazó összetett takarmányához, vagy egészségügyi bizonyítványokra 
lesz szükség az összetett takarmányba beépített minden egyes ABP-hez? 

Az állaok és állati eredetű termékek EU-ból Nagy-Britanniába történő behozatala esetében 
változtatásokat vezetünk be szakaszos megközelítésben. Ha egy állati termék nem emberi fogyasztásra 
szolgál, akkor az állati melléktermék (ABP).

Az állati melléktermékek (ABP-k) esetében továbbra is fennáll az a követelmény, hogy mellékelni kell a 
hivatalos ABP kereskedelmi dokumentációt. A magas kockázatú ABP-k (például az 1. kategóriába 
tartozó anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokból 
származó hús- és csontliszt vagy állati zsír) esetében előzetes engedély szükséges a behozataluk előtt. 
A magas kockázatú ABP-k és a 3. kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérje (PAP) esetében 
előértesítés szükséges az IPAFFS-en keresztül az áruk megérkezése előtt, hogy lehetővé tegyék a 
rendeltetési helyszínek belföldi ellenőrzéseinek lefolytatását.  

2021 októberétől az ABP valamennyi kereskedelmi szállítmányát brit egészségügyi bizonyítványnak, 
hatósági nyilatkozatnak vagy más hatósági dokumentációnak kell kísérnie, az importált árutól függően. 
Az árutól függően előértesítésre lesz szükség.  

2022 januárjától az importált ABP árutól függően bizonyos ABP-knek egy engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési pontra kell érkezniük. Bizonyos ABP termékek esetében 
okmány, azonosság és fizikai ellenőrzésekre kerül sor a BCP-ken. Önnek ellenőriznie kell, hogy a 
termékének KN kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben, annak megállapítására, hogy az ABP-jét 
egy engedélyezett BCP-vel rendelkező belépési ponton keresztül kell-e importálni.
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25. Egészségügyi bizonyítvány a baromfitól eltérő madarak behozatalára 
(139/2013 rendelet) GBHC027E.
A II.1.1. pont tanúsítványa előírja, hogy „A madarakat az illetékes hatóság által 
az említett célból engedélyezett tenyésztelepeken tartották az exportáló 
ország területén legalább 21 napig vagy keltetésük óta.”
A rovat hivatkozásához fűzött megjegyzés szerint: I.11: Származási hely: a 
gazdaság csak a 139/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
meghatározása szerint lehet tenyésztelep.
A 139/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet meghatározása szerint a 
tenyésztelepeket harmadik országokban engedélyezik az EU-ba történő 
behozatalra.
A DEFRA ugyanazt az eljárást és jóváhagyást írja elő az uniós 
tenyésztelepekre? Jelenleg a tenyésztelepek be vannak jegyezve.

A gov.uk oldalon található brit bizonyítványminta megfelel az uniós végrehajtási jogszabályokban 
(139/2013 rendelet) szereplő harmadik országok behozatali követelményeinek. A fogságban élő 
madarak EU-ból való behozatali feltételei drámaian megváltoztak az EU-n belüli szabályokhoz képest, és 
a Defra vizsgálja valamilyen átmeneti eltérések alkalmazásának lehetőségét, de a politikáról még nem 
született döntés. Azt várnánk azonban, hogy az uniós tagállamok jóváhagyják a telepeket a 139/2013/EU 
rendelettel összhangban.
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3. Ha az Egyesült Királyság azt tervezi, hogy frissíti az uniós végrehajtási 
jogszabályokat a brit jogszabályokban, hogy tükrözzék az uniós jogszabályok 
bármely frissítését (pl. hatósági ellenőrzések), meg tudná-e az Egyesült 
Királyság adni, hogy melyiket?

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás biztosította az Egyesült Királyság teljes autonómiáját a 
köz-, a növény- és az állat-egészségügyi rendszerünk felett, az Egyesült Királyság egyedi 
körülményeihez igazítva azt. Január 1-jétől ezekben a szabályokban nem lesz szerepe az új uniós 
jognak vagy az Európai Bíróságnak.

2021.02.24

5. A brit határ működési modell előírja az Egyesült Királyságba irányuló uniós 
behozatalra vonatkozó dokumentumok ellenőrzésének távolról történő 
végzését 2021. április 1-jétől. Hogyan fogják a brit hatóságok végrehajtani 
ezeket a távoli dokumentum-ellenőrzéseket? Mely hatóságok fogják elvégezni 
ezeket az ellenőrzéseket Angliában, Walesben és Skóciában? Ha ezekből a 
dokumentum ellenőrzésekből meg nem felelési problémák merülnek fel, 
hogyan fogják azokat kezelni? Van-e elutasítási politika?

2021 októbere és 2022 januárja között az áruk bármely belépési pontra megérkezhetnek, és nem 
kerülnek vámtartás hatálya alá.

Az okmányellenőrzéseket távolról hajtják végre az angliai és walesi kikötői egészségügyi hatóságok, 
valamint a skóciai helyi hatóságok. A meg nem felelés esetéről értesítik az importőrt annak biztosítására, 
hogy azt a jövőbeni behozatal esetén kijavítsák. Ha korábban szabálytalanságot észleltek, az hatással 
lehet a jövőbeni behozatalokra vonatkozó ellenőrzésekre. A távoli okmányellenőrzések gyakorlati 
végrehajtása még kidolgozás alatt áll. A távoli okmányellenőrzések lebonyolítási módjának további 
tisztázása kellő időben elérhetővé válik annak érdekében, hogy az áruk mozgása és áramlása lehetővé 
váljon a belépési pontra érkezéskor.
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6. Milyen szintű fizikai ellenőrzést fognak alkalmazni a különböző 
termékkategóriákra a brit határállomásokon 2021. július 1-jétől? Hogyan fogják 
kezelni a meg nem feleléseket, és milyen lesz az elutasítási politika?

A POAO áruk többsége esetén az azonossági és fizikai ellenőrzési arány minimum 1% lesz 
véletlenszerű vagy kockázati alapon. Az állatok esetén továbbra is 100%-ban fogják ellenőrizni a magas 
kockázatú, és 10%-ban az alacsony kockázatú állatokat. A fizikai ellenőrzések szintjét online 
közzéteszik. Az elutasítási politika megegyezik az uniós elutasítási politikával, ha a határon utasítják el. 
Ha belföldön találják meg, belföldön fogják kezelni. Dátum?
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7. Mi a helyzet jelenleg a brit határellenőrzési állomások létrehozásával 
kapcsolatban a brit belépési pontokon az EU-ból származó behozatalt 
illetően? Konkrétan meg tudja erősíteni a DEFRA, hogy 2021. július 1-jétől brit 
BCP-k fognak működni az olyan kikötőkben, amelyek például az ír kikötőket 
szolgálják ki (különösen Liverpool, Holyhead, Fishguard és Pembroke 
kikötőkben)? 

A kormány felülvizsgált ütemtervet jelentett be a brit behozatali követelmények következő szakaszának 
bevezetésére vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az ellátási láncok zavara csak 
minimális legyen a COVID utáni helyreállás időszakába lépve. 

2021. január 1-je óta az élő állatok, valamint a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek 
behozatalának okmány, azonossági és fizikai ellenőrzését a rendeltetési helyen végzik.

2021 októberétől előértesítési követelményeket fognak előírni az állati eredetű termékekre (POAO), 
bizonyos állati melléktermékekre (ABP) és a magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerekre 
(HRFNAO). A POAO és bizonyos ABP esetében egészségügyi bizonyítvány követelmények szintén 
hatályba lépnek.

2022 januárjától a kijelölt határállomásokon (BCP) bevezetik a POAO, az egyes ABP-k, 
szaporítóanyagok és HRFNAO fizikai ellenőrzését, és a kiemelt fontosságú növények és növényi 
termékek ellenőrzése a rendeltetési helyről a kijelölt BCP-kre kerül. Az előértesítés és a növény-
egészségügyi bizonyítványok követelménye kiterjed majd minden szabályozott növényre és növényi 
termékre is.

2022 márciusától az élő állatok, valamint az alacsony kockázatú növények és növényi termékek 
ellenőrzése a rendeltetési helyekről a kijelölt BCP-kre kerül.
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8. Milyen SPS-szabályokat/követelményeket/ellenőrzéseket fognak alkalmazni 
a brit hatóságok a brit szárazföldi hídon át az egyik uniós tagállamból a 
másikba átmenő uniós élelmiszer szállítmányokra?

A tranzitárukra vonatkozóan új iránymutatás vált elérhetővé az interneten, amely tükrözi a 
határellenőrzések frissített összehangolását: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-
products-through-great-britain.
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10. Fel fog-e számítani a brit kormány díjakat az EU-ból származó behozatal 
ellenőrzésére? Hol állapítják meg ezeket a díjakat?

A kikötői egészségügyi hatóságok az elvégzett ellenőrzéseknek megfelelően (például okmány, 
azonosság és fizikai ellenőrzések, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is, ahol szükséges) díjakat 
számítanak fel. A minimális díjakat az OCR-előírások határozzák meg, de az egyes kikötői egészségügyi 
hatóságok rugalmasan növelhetik a díjakat a helyi követelményeknek megfelelően. Minden költségnek a 
teljes költségtérítésen kell alapulnia.
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Tervezi-e a DEFRA, hogy az április 1-jétől ellenőrzés alá eső szabályozott 
termékeket (a kiemeltektől eltérőket) július 1-jétől és azon túl is ellenőrizni 
lehetne a rendeltetési helyeken, ahelyett, hogy a határon kellene ellenőrizni 
őket? Ez összhangban lenne a jelenlegi uniós megközelítéssel - az uniós 
jogszabályok lehetővé teszik, hogy a 2016/2031/EU rendelet 73. cikkében 
foglalt termékek ne essenek ellenőrzés alá a határon, hanem más kijelölt 
ellenőrzési pontokon (a hatósági ellenőrzésekről és egyéb hatósági 
tevékenységekről szóló 2017/625/EU rendelet 44. cikke). 

Március 11-én, csütörtökön a kormány bejelentette az import határellenőrzési folyamatok bevezetésének 
felülvizsgált menetrendjét. Ezért, amint Ön arra rámutatott, azokat a szabályozott árukat (azaz nem a 
kiemelt fontosságúakat), amelyeknél április 21-től növény-egészségügyi bizonyítványra és előértesítésre 
lett volna szükség, most felülvizsgálták, és a bevezetésre 2022 januárjától kerül sor. A felülvizsgált 
import ütemterv az alábbiakban található:
• 2021. január 1-jétől növény-egészségügyi bizonyítványokra van szükség a kiemelt fontosságú 
növények és növényi termékek behozatalához. Ezeknek az áruknak az okmány, azonossági és fizikai 
ellenőrzését a rendeltetési helyeken végezték. 
• 2022. január 1-jétől a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek fizikai és azonosság 
ellenőrzése a rendeltetési helyekről a BCP-kre kerül. 
• 2022. január 1-jétől az előértesítés és a növény-egészségügyi bizonyítványok követelménye kiterjed 
minden szabályozott növényre és növényi termékre (vagyis nem csak azokra, amelyek „kiemelt 
fontosságúak”). A szabályozott és bejelentendő áruk listája itt található. Ebben a szakaszban csak távoli 
okmányellenőrzésen esnek át, és 2022 márciusáig nem igényelnek fizikai vagy azonosság ellenőrzést.
• 2022 márciusától a brit határ működési modell teljes mértékben működőképes lesz, valamennyi 
szabályozott növény és növényi termék fizikai és azonosság ellenőrzésével, amelyeket a BCP-ken 
végeznek. 

Ami a határon kívül, a mi szóhasználatunkban „rendeltetési helyeken” történő ellenőrzések elvégzését 
illeti, a Defra megvizsgálja a növény-egészségügyi ellenőrzések határon kívül hosszabb távon történő 
elvégzésének lehetőségeit, mint például a kijelölt növény-egészségügyi ellenőrzési pontok fokozottabb 
elterjedését, vagy egy megbízható kereskedői rendszert a rendeltetési helyen történő ellenőrzésekhez. 
Bármely hosszú távú lehetőséget alaposan egyeztetni fognak az iparággal annak biztosítása érdekében, 
hogy fenntartsuk magas szintű biológiai biztonságunkat. 
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Mi lesz az eljárás a rendeltetési helyen 2021 első félévében észlelt meg nem 
felelések esetében? Hogyan lehet a termékeket visszaküldeni a származási 
országba? Szükség van export bizonyítványra?

Az EU-ból származó állati eredetű termékek Nagy-Britanniába történő behozatalához 2021 októberéig 
nincs szükség egészségügyi bizonyítványra. 
• Ebben az időszakban az EU-ba újraexportált termékeket EHC-vel kell tanúsítani, és a tanúsító 
tisztviselő kérni fogja a vonatkozó egészségügyi és nyomon követhetőségi információkat. 
• Hacsak nem mentesül a tanúsítás alól, a terméknek tanúsításra lesz szüksége akkor is, ha Észak-
Írországba viszik. Számos lehetőség kínálkozik ezen információk megszerzésére. 
• Az uniós tagállamok kereskedelmi dokumentációja vagy PVS tanúsítványa elfogadható, ha az uniós 
ellátási lánc stabil. Ez a stabilitás egy uniós állatorvos egyszeri igazolása alapján tanúsítható.
• Ha az ellátási láncok nem stabilak (egyszeri vagy szabálytalan), akkor az OV-k magasabb szintű 
igazolást kérhetnek, nem csak kereskedelmi dokumentációt.
• Az Útmutató megjegyzések az uniós (és észak-írországi) eredetű (2021 októbere előtt behozott) 
termékre vonatkozó bizonyítékokkal kapcsolatos információkat tartalmazzák, amelyek elég rugalmasak 
ahhoz, hogy az OV-k elfogadják a megfelelő dokumentációt.
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Ismét Önhöz fordulok az alábbi kérdéssel a CITES termékekkel és az 
egészségügyi bizonyítványok szükségességével kapcsolatban. Úgy 
értelmezem, hogy az ilyen típusú termékekre áprilisig nincs szükség 
egészségügyi bizonyítványokra, de természetesen a CITES előírások miatt 
szükséges dokumentáció még mindig érvényben van. Kaptam egy kérdést 
egy dán kaviárexportőrtől, amiben szeretnék megerősítést kérni Öntől arról, 
hogy helyesen értelmeztük a helyzetet.

A CITES által felsorolt fajokból betakarított kaviárt a nemzetközileg elfogadott 
CITES előírásoknak megfelelően fogják ellenőrizni és egyéb módon kezelni, 
vö. a határ működési modellek Cites-ra vonatkozó fejezetét. És mivel a kaviár 
nem élő állat, genetikai anyag vagy állati melléktermék, 2021. január 1-jétől 
nem lesz szükség a dán hatóságok által aláírt külön kiegészítő egészségügyi 
bizonyítványra? 

Mivel a kaviár nagyon költséges romlandó termék, a dán exportőr 
természetesen nagyon aggódik a határon bekövetkező bármilyen késés vagy 
probléma miatt.

A CITES (a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény) szerint az álláspont a 
következő:

„Az átmeneti időszak 2020. december 31-i végét követően a tokhal kaviárjának mozgása az EU és Nagy-
Britannia (GB) (valamint GB és Észak-Írország (NI) között) CITES dokumentációt tesz szükségessé az 
Egyesült Királyság CITES irányító hatóságától és az érintett uniós tagállam irányító hatóságától. A kaviár 
mozgásának az EU és GB között most ugyanazokat a folyamatokat kell követnie, mint amelyek az 
Egyesült Királyság és a nem uniós országok közötti mozgásra érvényesek. A CITES példányoknak, mint 
például a kaviárnak, egy kijelölt belépési/kilépési ponton is át kell haladniuk. A CITES dokumentációt be 
kell mutatni a Határőrség tisztviselői általi jóváhagyásra Nagy-Britannia határán. 

Íme néhány hasznos link:

Útmutató az engedély kérelmezéséhez: https://www.gov.uk/guidance/cites-imports-and-exports

A CITES számára kijelölt kikötők: https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-
ports-and-airports-after-brexit ”

2021.02.22

24. Mely uniós eredetű összetett termékekhez (ha vannak ilyenek) van 
szükségünk egészségügyi bizonyítványra 2021. április 1-jétől vagy 2021. július 
1-jétől? Tisztában vagyunk a határ működési modell frissített szövegével, de 
örömmel fogadnánk a DEFRA megerősítését ebben a kérdésben.

A BCP ellenőrzés alá eső összetett termékekhez 2021. október 1-jétől kell tanúsítás, kivéve, ha azok 
megfelelnek a 2007/275 határozat 6. cikkében foglalt mentességi követelményeknek. Az összetett 
termékekre vonatkozó szabályokról itt talál további információt (az EU-ból való kilépésre vonatkozó 
frissítéseket hamarosan tartalmazni fogja az útmutató): https://www.food.gov.uk/business-
guidance/importing-composite-products, http: //apha.defra .gov.uk / hivatalos-állatorvosok / Útmutató / 
bip / iin / index.htm

2021.02.24

Ha állati termék összetevőket tartalmazó valamely összetett termék mentesül, 
és nem szükséges hozzá egészségügyi bizonyítvány, akkor szükséges-e 
előértesítés vagy BCP-n keresztül kell belépnie?

A 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke előírja, hogy az összetett termékek, amelyek megfelelnek a 
6. cikk követelményeinek, „nem esnek hatósági ellenőrzés alá”, így a termék esetében nem szükséges 
előértesítés az IPAFFS-en keresztül, és nem kell megfelelő BCP-vel rendelkező meghatározott belépési 
ponton keresztül belépnie.

2021.02.04

Van-e minimális százalék meghatározva a növényi összetevőre, amelynek 
egy termékben jelen kell lennie ahhoz, hogy az összetett termék legyen? (azaz 
ahol a növényi összetevő a termék kulcsfontosságú része, és nem csak 
ízesítés vagy feldolgozás céljából).  

Attól függ, hogy miért van a növényi anyag a termékben. Ha csak ízesítésre vagy például 
édesítőszerként szolgál, akkor nem teszi azt összetett termékké.
Ha a sajt tejtermék, egy növényi termék ízesítési célból való hozzáadásával nem válik összetetté. Az 
exportőröknek konzultálniuk kell az OV-val, ha továbbra sem biztosak abban, hogy termékük összetett 
terméknek tekinthető-e, vagy más egészségügyi bizonyítvány használatával kell-e utaznia. 

2021.02.04

13. Egészségügyi bizonyítvány összetett termékekhez (állati eredetű 
termékeket tartalmaznak: vaj, tojás, tejszín): összetett terméknek tekintett 
pitékhez, süteményekhez és szendvicskenyér táblákhoz (1905 9070 (ex 9060) 
vagy 1905 9080 (ex 9090) vámkód) vagy 1905 9030, és amelyek az Egyesült 
Királyságra jelenleg érvényben lévő 2007/27/EK és 28/2012/EU jogszabályok 
hatálya alá tartoznak. Kíváncsiak vagyunk az SPS követelményekkel 
kapcsolatban a következő esetben: - 50%-nál kevesebbet állati eredetű 
terméket tartalmazó termék - amelyik átalakulási folyamaton (például főzés) 
ment keresztül - és amely nem kerül be a 2007/275 /EK bizottsági határozat 6. 
cikkébe. Feltételezzük, hogy ez a termék nem igényel egészségügyi 
bizonyítványt, de egészségügyi ellenőrzések alá esik: Meg lehet-e erősíteni 
ezt a hipotézist? 

Az EU-ból Nagy-Britanniába irányuló behozatal esetében a következő összetett termékekhez 2021 
októberétől brit egészségügyi bizonyítványt kell mellékelni, és 2022 januárjától egy BCP-n keresztül kell 
belépniük.
1. Összetett termékek, amelyek bármilyen feldolgozott húskészítményt tartalmaznak;
2. Összetett termékek, amelyek összesen legalább 50% vagy annál több bármilyen egyéb állati eredetű 
feldolgozott terméket tartalmaznak, pl. ha 30% feldolgozott tojást és 25% feldolgozott halászati terméket 
tartalmaz, az összesen 55%, ezért egészségügyi bizonyítványra lesz szükség, és egy BCP-n keresztül 
kell belépnie;
3. Olyan összetett termékek, amelyek nem tartalmaznak húst és kevesebb, mint a fele feldolgozott 
tejterméket tartalmaznak, ha a termék nem felel meg a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke 
követelményeinek.

Azok a termékek, amelyek kevesebb, mint 50% feldolgozott állati terméket tartalmaznak, és megfelelnek 
a 2007/275 határozat 6. cikkében foglalt követelményeknek, mentesülnek a határon történő SPS 
ellenőrzés alól, ideértve az előértesítés és az egészségügyi bizonyítvány mellékelésének követelményét 
is. Bármely tejterméknek át kellett esnie a megfelelő kezelésen (pl. pasztőrözés, sterilizálás) a tejtermék 
származási országában (a 605/2010 rendelet alapján). A tejtermék származási országának jóváhagyott 
szermaradvány-tervvel rendelkező jóváhagyott harmadik országnak kell lennie.
Ha az összetett anyag >50%-ban feldolgozott tejtermék, akkor nem mentesül az állat-egészségügyi 
ellenőrzések alól.

2021.03.04



14. Mely uniós eredetű összetett termékekhez, pl. pékáru, fagylalt, édesség, 
csokoládé lesz szükség egészségügyi bizonyítványokra 2021. április 1-jétől 
vagy 2021. július 1-jétől, ha egyáltalán szükség lesz? Bár tisztában vagyunk a 
frissített határ működési modell szövegével, de örömmel fogadnánk a DEFRA 
megerősítését ebben a kérdésben.

Az EU-ból Nagy-Britanniába irányuló behozatal esetében a következő összetett termékekhez 2021 
októberétől brit egészségügyi bizonyítványt kell mellékelni:
1. Összetett termékek, amelyek bármilyen feldolgozott húskészítményt tartalmaznak;
2. Összetett termékek, amelyek összesen legalább 50% vagy annál több bármilyen egyéb állati eredetű 
feldolgozott terméket tartalmaznak, pl. ha 30% feldolgozott tojást és 25% feldolgozott halászati terméket 
tartalmaz, az összesen 55%, ezért egészségügyi bizonyítványra lesz szükség, és egy BCP-n keresztül 
kell belépnie;
3. Olyan összetett termékek, amelyek nem tartalmaznak húst és kevesebb, mint a fele feldolgozott 
tejterméket tartalmaznak, ha a termék nem felel meg a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke 
követelményeinek.
Az összetett termékekről és a mentességekről itt található információ: https: //www.food.gov.uk/business-
guidance/importing-composite-products.

Azokat az összetett termékeket, amelyek megfelelnek a 2007/275/EK hatályos jogszabály 6. cikkében 
foglalt minden követelménynek, kereskedelmi okmánynak kell kísérnie és angol nyelven kell címkézni 
őket, hogy ez az okmány és a címkézés együttesen tájékoztatást adjon az összetett termékek jellegéről, 
mennyiségéről és a csomagok számáról, a származási országról, a gyártóról és az összetevőről annak 
igazolására, hogy jogosultak az eltérésre. 

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a fent kiemelt „egyéb állati eredetű feldolgozott összetevők” nem 
tartalmazhatnak húst. Ha bármilyen mennyiségű húst tartalmaz, akkor nem lehet a 6. cikk szerinti 
termék, és egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, valamint határellenőrzés alá esik.

2021.03.04

9. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítványok mindegyikének címében 
információ segíti megérteni, hogy melyiket melyik célra kell használni. De 
kíváncsiak vagyunk arra, hogy rendelkezésre áll-e a KN/HS kódokat a 
megfelelő bizonyítvánnyal összekötő korrelációs táblázat?

Nincs olyan KN-EHC korrelációs táblázatunk, mint a TRACES-NT esetében. Fontolóra vesszük ezt, de 
nem biztos, hogy rövid távon elérhető lesz a kiemelt munka miatt.

2021.02.24

11. Tudomásunk szerint z EU 2021. április 21-én frissíti behozatali 
bizonyítványait, tükrözni fogja-e az Egyesült Királyság a változásokat? Ez 
azért lényeges, mert hasznos lenne felkészülni a változásokra, másrészt pedig 
segíthet egy gyakorlati kihívás megoldásában (a HS 19.01 és 21.06 hiányzik a 
HTB-ből, bár a HTC tartalmazza. Állat-egészségügyi és egészségügyi 
szempontból nem indokolt, hogy a két kód ne szerepeljen a HTB-ben, kivéve, 
hogy évek óta ez a helyzet az uniós behozatali bizonyítványokban is. Ez a tej 
és tejtermék alapú termékek esetében használt bizonyítványok számát 2 
helyett 1-re csökkentheti, az adminisztratív terhek és az emberi hibák 
kockázatát csökkentve).

Az állategészségügyi rendelet (AHR) 2021. április 21-től alkalmazandó az EU-ban. Mint ilyen, nem 
érvényes Nagy-Britanniában, és az Európai Unió (kilépési megállapodás) 2020. évi törvény értelmében a 
jogszabály végrehajtására nincs jogi kötelezettség. Független kereskedő nemzetként döntünk arról, hogy 
mely állategészségügyi szabályokat alkalmazzuk.

Az Egyesült Királyság nem fogja tükrözni az április 21-i AHR követelményeket, mivel az nem lesz 
fenntartott uniós jogszabály. Az EU az A oszlop státuszával szerepel a gov.uk weboldalon: 
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-
products-to-the- uk. A 2106 KN kód fehérjekoncentrátum /szubsztrát, az 1901 pedig malátakivonatok. 
Hasznos lenne megérteni, hogy milyen árukat érint ez, hogy további tanácsokkal szolgálhassunk.

2021.02.24

Mely tejipari összetett termékek mentesülnek az egészségügyi bizonyítványok 
alól?

Azok a termékek, amelyek kevesebb, mint 50% feldolgozott tejterméket tartalmaznak, és megfelelnek a 
2007/275 határozat 6. cikkében foglalt követelményeknek, mentesülnek az állategészségügyi ellenőrzés 
alól. A tejtermékeknek át kellett esniük a megfelelő kezelésen (pl. pasztőrözés, sterilizálás) a tejtermék 
származási országában (a 605/2010 rendelet alapján). A tejtermék származási országának jóváhagyott 
szermaradvány-tervvel rendelkező jóváhagyott harmadik országnak kell lennie.
Ha az összetett anyag >50%-ban feldolgozott tejtermék, akkor nem mentesül az állategészségügyi 
ellenőrzések alól. 
2021 októberétől a POAO esetében, beleértve egyes összetett termékeket is, előértesítésre lesz 
szükség az IPAFFS-en keresztül, és minden árut EHC-vel kell kísérni, és távoli okmányellenőrzésnek 
kell alávetni.

2021.02.04

Ha egy termék kevesebb, mint 50% tejterméket (vagy más állati eredetű 
feldolgozott összetevőt) tartalmaz, milyen bizonyítékokra van szükség az 50%-
nál kevesebb tartalom igazolásához?

Azokat az összetett termékeket, amelyek megfelelnek a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikkében 
foglalt minden követelménynek, kereskedelmi okmánynak kell kísérnie és angol nyelven kell címkézni 
őket, hogy ez az okmány és a címkézés együttesen tájékoztatást adjon az összetett termékek jellegéről, 
mennyiségéről és a csomagok számáról, a származási országról, a gyártóról és az összetevőről annak 
igazolására, hogy jogosultak az eltérésre. 

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a fent kiemelt „egyéb állati eredetű feldolgozott összetevők” nem 
tartalmazhatnak húst. Ha bármilyen mennyiségű húst tartalmaz, akkor nem lehet a 6. cikk szerinti 
termék, és egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, valamint határellenőrzés alá esik. 

2021.02.04

222. 2020. november 8-án az Egyesült Királyság közzétette a tojás és a 
tojástermékek Egyesült Királyságba történő kivitelére vonatkozó 
bizonyítványokat (állategészségügyi bizonyítványminta a tojástermékekhez 
(798/2008/EK rendelet) GBHC076E). Van egy probléma a folyékony 
tojássárgájával és a hőkezeléssel kapcsolatban, mivel a tiszta folyékony 
tojássárgája hőkezelése nem szerepel ebben a bizonyítványban. Ezenkívül a 
tojástermékek ezen hőkezelései lehetővé teszik a madárinfluenza vírus 
inaktiválását a végtermékben.
Korábban a tiszta folyékony tojássárgájának ezt a hőkezelését nem írták le az 
OIE szabályokban, de most már igen, és nagyon fontos lenne ezt a 
követelményt is felvenni a bizonyítványba. Kérjük, tekintse meg alább.

A brit bizonyítványmintában szerepel a tojástermékek hőkezelési követelménye. További információkra 
van szükség a kérdés megértéséhez. Ez a bizonyítványminta összhangban áll az EU-ba irányuló 
exportkövetelményekkel is.

2021.02.24

23. A „tojássárgája por” nem szerepel a bizonyítvány II.1. részében felsorolt 
egyéb kategóriák, mint például a „sózott tojássárgája” vagy a „szárított 
tojásfehérje” mellett. Jelentheti-e ez a hiány azt is, hogy a „tojássárgája por” 
behozatalára vonatkozóan nincs más követelmény, mint a termelő létesítmény 
Newcastle kórtól vagy HPAI-tól mentes területen való elhelyezkedésének 
betartása?

További tisztázásra van szükségünk. A követelmények megegyeznek az uniós bizonyítványmintával. A 
tanúsítvány II. része a nyers tojássárgája / tojásfehérje kezelésére utal, így nem lenne kötelező a 
tojássárgája por további hőkezelése, mivel az már feldolgozott termék. 2021.02.24

19. Meg tudná-e erősíteni a DEFRA, hogy nincs szükség EHC-re az EU-ból 
származó magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok 
Nagy-Britanniába történő exportálásához?

2021 januárjától minden olyan nem uniós származású HRFNAO-nak, amely átutazik az EU-n Nagy-
Britanniába történő import céljából, a HRFNAO számára jóváhagyott megfelelő BCP-vel rendelkező 
belépési ponton keresztül kell belépnie Nagy-Britanniába 2021. január 1-jétől annak érdekében, hogy 
ellenőrzéseken menjen keresztül. Az ebbe a kategóriába tartozó szállítmányokat az EU-ba történő 
belépéskor nem ellenőrzik, mivel azokat nem az uniós piacon való forgalomba hozatalra szánják, ami 
lehetővé teszi számukra, hogy a Nagy-Britanniába történő import céljából vámzárral átutazzanak az EU-
n.

2021.03.04

Tudnak-e a vámügynökök előértesíteni egy brit vevő nevében?
Az importőr által az ő nevében való eljárásra felhatalmazott vámügynök tud előértesítést küldeni az 
IPAFFS-en keresztül. A szállítmányért felelős személynek azonban Egyesült Királyságbeli címmel kell 
rendelkeznie, és a kérelemben részletezni kell.

2021.02.04

16. Tudna-e az Egyesült Királyság részleteket adni a kormányablak 
ügyfélkapu azonosító megszerzéséről az IPAFFS eléréséhez? 
Regisztrálhatnak-e az EU-ban székhellyel rendelkező exportőrök az IPAFFS-
re (az Egyesült Királyság szárazföldi hídján átutazó POAO-ra vonatkozó 
előértesítés céljából, EU-UK-EU)?

Itt megtudhatja, hogyan kell regisztrálni egy vállalkozást vagy szervezetet az IPAFFS szolgáltatásra: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/92803
2/register_a_business_or_organisation_for_the_IPAFFS_service.odt 

Itt megtudhatja, hogyan regisztráljon a kormányablak ügyfélkapura és a Defra fiókjára: 
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-register-for-export-health-certificate-ehc-online/ehc-
online-register-for-government-gateway-and-your-defra-account

2021.03.04

117. Tudna-e tájékoztatni a DEFRA arról, hogy valamennyi behozatali és 
kiviteli eljárás dematerializált-e a brit oldalon az állatok, növények és 
termékeik behozatalához és kiviteléhez, és hogy egészségügyi 
bizonyítványokra megrendelésenként vagy HS kódonként van-e szükség?

Növény-egészségügyi célokból növény-egészségügyi bizonyítvány szükséges minden, az EU-ból az 
Egyesült Királyságba exportált áruszállításhoz. Egy növény-egészségügyi bizonyítvány többféle árura is 
kiterjedhet. Kérjük, forduljon a Nemzeti Növényvédelmi Szervezetéhez, ha további információra van 
szüksége arról, hogy mi szerepelhet a növény-egészségügyi bizonyítványban.

2021.03.10

28. Változik-e valami az exportőrök számára attól függően, hogy a PEACH-et 
vagy az IPAFFS-t használja-e az ügyfelük? Ugyanazokra az információkra van 
szükség? Megjegyezzük, hogy aggodalomra ad okot, hogy egyszerre két 
fontos változás fog történni: az ügyfelek először fognak előértesítést végezni, 
és talán az IPAFFS-re való platformváltást kell kezelniük. Van konkrét dátum 
az IPAFFS bevezetésére?

Az IPAFFS növény-egészségügyi célú bevezetésekor az exportőröknek regisztrálniuk kell adataikat az új 
rendszer használatához. Az új rendszer használatáról részletes útmutatás és képzési szemináriumok 
kellő időben elérhetők lesznek a nyilvánosság számára. Az IPAFFS-t 2021 tavaszának végén vezetjük 
be.

2021.03.10

27. Tudna-e tájékoztatni a DEFRA arról, hogy mikor várható a kapcsolat az e-
Phyto IPPC-HUB-hoz?

Az Egyesült Királyság bejelentette érdeklődését a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynél (IPPC), 
amely az ePhyto megoldás tulajdonosa. Az ePhyto-t a növények és növényi termékek importjára és 
exportjára egyaránt megoldásként kívánjuk használni, és aktívan dolgozunk ennek megvalósításán.

2021.03.10



Szeretném megkérni Önt, hogy erősítse meg az érintett kollégákkal, hogy az 
egyedi bejelentési számot (UNN), amelyet akkor generálnak, amikor a brit 
importőr előértesítést küld az IPAFFS-ben, 2021. április 1-jétől rá kell vezetni 
az állati eredetű termékek (POAO) uniós exportját kísérő uniós export-
egészségügyi bizonyítványokra. Szeretném ellenőrizni azt is, hogy van-e 
frissítés a POAO behozatalára vonatkozó előértesítési időszakkal 
kapcsolatban, amelyre 2021. április 1-jétől lesz szükség.

Nem, 2021 októberétől a legtöbb POAO behozatalához nem lesz szükség UNN-re.
 
Az UNN-re csak élő állatok és bármely, védelmi intézkedések hatálya alá tartozó POAO behozatala 
esetén van szükség.

A POAO előértesítési ideje még mérlegelés alatt áll. Az időzítésekről a követelmény október 1-jei 
hatálybalépése előtt tájékoztatunk, annak biztosítása érdekében, hogy elegendő idejük legyen a 
változásra való felkészüléshez. A Defra megérti az értesítési idők kereskedelemre gyakorolt hatását, és 
ezt figyelembe veszi, miközben biztosítja a hatékony biológiai biztonsági intézkedések bevezetését.

2021.01.14

A brit MRL-ek változásainak figyelemmel kísérése: Az Egyesült Királyság 
rendelkezik egy nyilvánosan elérhető MRL adatbázissal, de kíváncsiak 
vagyunk arra, hogy az MRL-ek változásairól (lejárat, módosítások, stb.) 
értesítik-e a szereplőket a módosítások figyelmeztetési csatornáján keresztül. 
Jelenleg az ágazat szorosan figyelemmel kíséri a publikációkat az EU 
Hivatalos Lapjában. Az Egyesült Királyság oda tudna irányítani minket az 
információs csatornára, hogy ezekről a változásokról figyelmeztetést kapjunk?

Az Egyesült Királyság MRL változásokra vonatkozó riasztórendszere a következőket tartalmazza:

• A nemzeti szabályozó hatóság, a HSE, kiad egy rovarirtókról szóló e-bulletint, amely értesítést küld, ha 
módosítjuk a brit MRL-eket. Az érdekelt felek feliratkozhatnak a Pesticides- HSE oldalon 
(https://www.hse.gov.uk/pesticides/index.htm) (amikor azt kérik, hogy válassza ki a „health and Safety” 
témát, kattintson az „industries”-ra és válassza ki a „pesticides”-t).
• Az új és a megemelt brit MRL-ek listáját az új MRL oldal alján található táblázatban fogjuk rögzíteni 
(https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/new-mrls.htm) a HSE honlapján Új MRL-ek (hse.gov.uk)
• Az MRL felülvizsgálatok eredményeként bekövetkező MRL változások listáját a HSE weboldal MRL 
felülvizsgálatok oldalának alján található táblázatban fogjuk rögzíteni  
(https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/mrl -reviews.htm)

A hivatalos brit nyilvántartás, a brit MRL nyilvántartás (pesticides.gov.uk) meghatározza a hatályos MRL-
eket. Természetesen, ahol szükséges, a javasolt MRL változásokról is értesítést küldenek előzetesen a 
brit rendszer SPS értesítések útján   WTO/SPS értesítések (hse.gov.uk)

2021.03.29

Ráutaló magatartással tett nyilatkozatok az újrafelhasználható 
csomagolásokról az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelemben: az 
útmutató átnézése alapján úgy értelmezzük, hogy a nyilatkozatokat minden 
negyedévben excel formátumban, e-mailben kell elküldeni a HMRC-nek. Az 
elsőt március vége előtt 15 nappal kell elküldeni az 1. negyedéves jelentés 
elkészítéséhez. A felkészülés érdekében megadná az Egyesült Királyság a 
vonatkozó HMRC e-mail címet, amelyre ezeket az információkat címeznünk 
kell, és bármilyen egyéb útmutatást, ha releváns, a nyilatkozat formátumával 
kapcsolatban?

Az Ön által hivatkozott útmutató itt található: https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-
for-great-britain-imports-and-exports. Március 17-én frissítettük ezt az útmutatót, és belefoglaltuk a 
postacímet, amelyre az információkat el kell küldeni - amit a vállalkozásoknak a következő hónap 15. 
napjáig kell megtenniük (azaz az idei év első negyedévétől az esedékesség napja április 15.) .

2021.03.24

31. Az Egyesült Királyság biztosítja az egyenértékűség elismerését az uniós 
tagállamok számára, amennyiben szerepelnek az OECD vetőmag-
rendszerében. Az uniós tagállamoknak azonban továbbra is fel kell tüntetniük 
a címkén, hogy a vetőmag megfelel a brit szabályoknak és normáknak. Miért 
kell hozzáadnunk ezeket az információkat, ha az uniós szabályok hasonlóak a 
brit szabályokhoz? Ha új szabályok lennének alkalmazandók, felvehetnénk 
azokat a növény-egészségügyi bizonyítványba, de tudomásunk szerint 
nincsenek további behozatali szabályok. Más harmadik országok szintén nem 
követelnek meg nyilatkozatot arról, hogy megfelel a harmadik ország 
szabályainak. Ezenkívül az OECD bizonyítványok rögzített szerkezetűek, és 
nincs hely hozzáadni egy nyilatkozatot arról, hogy a vetőmagok megfelelnek a 
brit szabályoknak és normáknak. A következő nyilatkozatot már tartalmazza 
az uniós országok bizonyítványa: EC RENDSZER _ CE NORMES ISTA 
SZABÁLYOK _ REGLES ISTA

Az Egyesült Királyság biztosítja az egyenértékűség elismerését az uniós tagállamok, Svájc, Izland és 
Norvégia számára, ahol az ország tagja a vonatkozó OECD vetőmag-rendszernek. Az egyenértékűségről 
szóló 2003/17/EK uniós határozatban előírt követelményeket és feltételeket viszonozzuk. Az EU 
nyilatkozatot ír elő az általa egyenértékűnek elismert országokból behozott vetőmagokra vonatkozó 
uniós szabályoknak és normáknak megfelelően.

2021.03.11

32. Kiterjed-e a kereskedelmi megállapodás a vegyes uniós és nem uniós 
növényi alapú élelmiszerekre az EU-n belül (például a nem uniós tea és az 
uniós tea keverése)? Mivel úgy tűnik, hogy a nem uniós áruk csomagolása 
nem elegendő a preferenciákhoz, felmerül a kérdés, hogy mikor kezdődik a 
tényleges feldolgozás.

A preferenciák eléréséhez a termékeknek meg kell felelniük a Kereskedelmi és együttműködési 
megállapodásban foglalt származási szabályoknak. A megállapodásban szereplő termék-specifikus 
szabályok meghatározzák a származás megszerzéséhez szükséges feldolgozási követelményeket, 
valamint korlátozzák a felhasznált nem származó összetevők típusát és mennyiségét. A nem származó 
összetevőkön történő feldolgozásnak minden esetben meg kell haladnia az „elégtelen előállítást”, a 
folyamatok meghatározott listáját a megállapodás határozza meg.

2021.03.30

22. Növény-egészségügyi bizonyítványok kitöltése: a kiegészítő 
nyilatkozatban csak a törvényre vonatkozó hivatkozási számokat és betűket 
kell feltüntetni, vagy a teljes szöveget teljes egészében be kell jelenteni?

A kiegészítő nyilatkozat szövegét teljes egészében ki kell írni. 2021.03.10

23. A beszkennelt másolatok elfogadása (amit 3 napon belüli követ az eredeti 
példány) állandó megállapodás vagy ideiglenes könnyítés a COVID19 
fényében?

Ez egy átmeneti könnyítés a folyamatban lévő koronavírus-járvány fényében – a szokásos 
megállapodások szerint az eredeti bizonyítványoknak a szállítmánnyal együtt kell utazniuk.

2021.03.10

26. Ami a 7. melléklet szerinti kiegészítő nyilatkozatokat és konkrét 
követelményeit illeti, megerősítené az Egyesült Királyság, hogy a kiegészítő 
nyilatkozat a PC-ben csak akkor szükséges, amikor a 7. melléklet szerinti 
követelmény opciót kell választani, vagy amikor a kiegészítő nyilatkozatot, 
mint ilyet a 7. melléklet pontja előírja?

A Defra jelenleg állít össze egy útmutató dokumentumot arról, hogy mikor szükséges kiegészítő 
nyilatkozatok benyújtása a PC-n, és hogyan kell azokat megírni. Ezt hamarosan közzétesszük.

Az IPPC kapcsolattartó pontokkal nemrégiben folytatott levelezése során a 
DEFRA frissítette bizonyos termékekre vonatkozó importkövetelményeit. 
Kérem, tisztázza a DEFRA, hogy az e termékekre jelenleg hatályos behozatali 
követelmények a fent említett levelezésben leírtakkal azonosak-e, vagy 
azokkal, amelyek a brit növény-egészségügyi rendeletben (az UKSI 
2020/1527 7. melléklete) szerepelnek?

Ehhez kapcsolódóan, gyakorlati szempontból, mely információt kell feltüntetni 
a brit növény-egészségügyi rendelet 7. mellékletében szereplő termékekre 
vonatkozóan mostantól kiadott PC-ken? Azt, amelyik jelenleg az UKSI 
2020/1527-en szerepel, vagy azt, amely a nemrégiben folytatott DEFRA 
levelezésben szerepel? 

Mikor várható, hogy a DEFRA ezeket a frissítéseket beépíti a növény-
egészségügyi rendeletébe?

Több levelet küldtünk az összes tagállam IPPC hivatalos kapcsolattartó pontjának, és nem világos, hogy 
ez a kérdés melyikre vonatkozik.

2021.02.24

29. Ezenkívül azt is javasolni szeretnénk, hogy a szabályozott termékeket (a 
kiemelteken kívülieket), amelyek április 1-től ellenőrzés alá esnek, július 1-
jétől és azt követően is lehessen ellenőrizni a rendeltetési pontokon, ahelyett, 
hogy a határon kellene ellenőrizni őket. Ez összhangban lenne a jelenlegi 
uniós megközelítéssel – az uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy a 
2016/2031/EU rendelet 73. cikkében foglalt termékek ne essenek ellenőrzés 
alá a határon, hanem más kijelölt ellenőrzési pontokon (a hatósági 
ellenőrzésekről és egyéb hatósági tevékenységekről szóló 2017/625/EU 
rendelet 44. cikke).

• Január 22-től a POAO, bizonyos ABP-k, szaporítóanyagok és HRFNAO fizikai ellenőrzését bevezetik a 
kijelölt határállomásokon (BCP), és a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek ellenőrzése a 
rendeltetési helyről a kijelölt BCP-re kerül. Az előértesítés és a növény-egészségügyi bizonyítványok 
követelménye kiterjed minden szabályozott növényre és növényi termékre is.
• Március 22-től az élő állatok, valamint az alacsony kockázatú növények és növényi termékek 
ellenőrzése a rendeltetési helyről a kijelölt BCP-re kerül.

2021.03.10

30. Elérhető-e azon „ültetésre szánt lágyszárú növényfajok” listája, amelyekre 
a 7. melléklet 40. pontja vonatkozik?

Ezt a kérdést közvetlenül a holland növény-egészségügyi szolgálattól is megkaptuk, és a 04.02-án a 
következőképpen válaszoltunk rá: Jelenleg a lágyszárú fajok mellékelt listáját használjuk. Azonban most 
vizsgáljuk felül a listát, és lehet, hogy szükség lesz frissítésekre. Gondoskodunk arról, hogy a 
változtatásokat minden harmadik országba továbbítsuk. Ezt a listát nyilvánosan elérhetővé tehetjük.

2021.02.12

Most EU exports of fresh fruits and vegA friss gyümölcsök és zöldségek nagy 
részének az EU-ból az Egyesült Királyságba történő exportjához április 1-jétől 
PC-re lesz szükség (egyes árucikkek, mint például a citrusfélék és a kivi 
mentesülnek). Tekintettel az ágazat és a közigazgatás részéről megkívánt 
hatalmas erőfeszítésekre, arra kérjük a DEFRA-t, hogy mérlegelje: 
• A PC-vel kapcsolatos kötelezettségek elhalasztását hosszabb időre és 
mindaddig, amíg az elektronikus továbbítás lehetséges nem lesz az ephyto 
hub-on keresztül az uniós és a brit rendszer között, hogy a folyamat 
könnyebben kezelhető legyen, figyelembe véve az expedíció nagyságát.
• A gyümölcs- és zöldségfélék bizonyos kategóriáinak (pl. alma, körte vagy 
szőlő) kizárását a PC kötelezettség alól, mivel ezek korlátozott növény-
egészségügyi kockázattal járnak.

Az uniós növények és növényi termékek szakaszos behozatali rendszerét azon kihívások elismerésével 
vezettük be, amelyekkel a vállalkozások az átmenet utáni időszak új követelményeihez alkalmazkodva 
szembesülnek a COVID-19 kihívásai mellett. 2022 januárjától a kiemelt fontosságú növények és növényi 
termékek ellenőrzése a rendeltetési helyekről a kijelölt BCP-kre kerül. Az előértesítés és a növény-
egészségügyi bizonyítványok követelménye kiterjed minden szabályozott növényre és növényi termékre 
is. 2022 márciusától az alacsony kockázatú növények és növényi termékek ellenőrzése a rendeltetési 
helyekről a kijelölt BCP-kre kerül.

2021.02.12



32. Az elektronikus tanúsítással és a vámeljárásokkal kapcsolatban arra 
kérjük a DEFRA-t, hogy tájékoztasson a helyzetről és az SPS-re, valamint a 
vámeljárásokra vonatkozó tervekről.

Az Egyesült Királyság célja az ePhytos cseréje lehetőségének bevezetése 2021-ben. Amint csatlakozott 
az ePhyto megoldáshoz, a Defra kétoldalú tárgyalásokat kezd az ePhyto megoldást használó 
kereskedelmi partnerek Nemzeti Növényvédelmi Szervezetével, hogy megállapodást kössön az ePhytos 
Egyesült Királysággal való cseréjéről. Amíg nem születik megállapodás, az export és az import esetében 
továbbra is papír alapú PC-kre lesz szükség. Azon országok esetében, amelyek nem használják az 
ePhyto megoldást, továbbra is papír alapú PC-kre lesz szükség az exporthoz és az importhoz.

2021.02.12

34. Zöld folyosó megközelítés romlandó termékek esetében: a teljes körű 
ellenőrzések bevezetését követően a határokon történő torlódások és a 
romlandó áruk kereskedelme esetében a következményes minőség- és 
hulladékvesztés elkerülése érdekében fontolóra lehetne venni a gyors 
folyosók biztosításának lehetőségét a gyorsan romlandó áruk esetében, mint 
lehetőséget annak biztosítására, hogy a kereskedelmi forgalom ne szenvedjen 
zavart. Tudjuk, hogy ezt a lehetőséget egyelőre csak az élő csibék és a tenger 
gyümölcsei kereskedelmére mérlegelik, de ki lehetne-e terjeszteni ezt az 
eltérést a gyorsan romlandó friss termékekre is?

Jelentős munka folyik a BCP létesítmények kiterjesztésére Nagy-Britannia-szerte mind az új, mind a 
meglévő helyeken a szakaszos importellenőrzések előkészítéseként, amikor is valamennyi szabályozott 
növény és növényi termék kockázati alapú hatósági ellenőrzés alá esik a kijelölt BCP-ken a brit határon. 
Átfogó tesztelés folyik annak biztosítására, hogy az eljárások megfelelőek legyenek és meg tudjanak 
birkózni a határon hatósági ellenőrzést igénylő áruk mennyiségének várható növekedésével, a 
kereskedelem megzavarása kockázatának minimalizálása érdekében.

2021.02.12

35. A brit informatikai rendszerek adaptálása: A brit informatikai rendszereket, 
mint például a PEACH-et vagy az új IPAFFS-t, hozzá kell igazítani az EU és 
az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi forgalomra elfogadott 
rendelkezésekhez. Például januárban több uniós szereplőtől kérték brit 
ügyfeleik a növény-egészségügyi bizonyítványokat, mivel a brit rendszer ezt 
alapértelmezésként kérte. Ezt a konkrét kérdést a brit hatóságok gyorsan 
megoldották. Az ilyen esetek újbóli előfordulása további késéseket és 
problémákat okozhat az egész láncban, ezért az új IPAFFS friss termékek 
kereskedelmére való tavaszi létrehozására történő felkészülés során konkrét 
útmutatásra van szükség az EU-ban és az Egyesült Királyságban 
tevékenykedő gazdasági szereplők számára, valamint a rendszer megfelelő 
adaptálásához a megvalósítás során.

Az új IPAffs rendszer használatára vonatkozó egyértelmű útmutatás nyilvánosan elérhetővé válik a 
rendszer működésbe lépése előtt.

37. A belépési pontok folyamatos megerősítése: továbbra is meg kell erősíteni 
a brit és az uniós kikötők és más belépési pontok kapacitását (például az SPS 
és az organikus ellenőrzések lebonyolításának képességét) valamennyi 
ágazat rugalmasságának és versenyképességének növelése érdekében. Az 
Egyesült Királyság dolgozik-e ezen, és hol találhatók információk a növények 
ellenőrzésével kapcsolatos kapacitásokról és azok bármilyen frissítéséről, 
különös tekintettel az üzleti folyamatok július utáni megszervezésére?

További kapacitás fog rendelkezésre állni az EU-ból érkező élő állatok ellenőrzésére a határon; ebbe 
belertoznak majd a BCP létesítmények minden fajta állat behozatalára Dovernél és Holyheadnél, 
Sevingtonnál pedig létesítményeink lesznek az Eurotunnel által szállított összes állatimporthoz. 
Várhatóan más szárazföldi területeken is lesznek állatok behozatalához létesítmények, valamint egyes 
kereskedelmi kikötőkben. 

2021.02.24

40. Akváriumi növények szövetkultúrákban - A 7. melléklet 40. pontjából az 
következik, hogy a d) pontban foglalt feltételt meg kell erősíteni a PC-n. Azt a 
tájékoztatást kaptuk a brit importőrtől, hogy a laboratórium nevét, ahol a 
növényeket termesztették, szintén be kell írni a PC-re. Ez nem következik a 
brit követelményekből, ezért kérjük, tisztázza ezt a kérdést.

Nem, csak a kiegészítő nyilatkozatra van szükség a növény-egészségügyi bizonyítványon, a 7. melléklet 
40. pontjának D. része szerint.

2021.02.24

24. A DEFRA internetes portálján található növény-egészségügyi 
információkkal kapcsolatban tudná az Egyesült Királyság (1) tisztázni az 5. 
mellékletben felsorolt RNQP organizmusokkal kapcsolatos elvárást; (2) jelezni 
a végrehajtás ütemtervét; és (3) jelezni, hogy ez valamennyi származási 
országra nézve következetes legyen?

(1) az 5. mellékletben felsorolt RNQP organizmusokkal szemben támasztott elvárás tisztázása;
Az 5. melléklet követelményeinek az ültetésre szánt növények vonatkozásában kell megfelelni. Nincs 
szükség kiegészítő nyilatkozat hozzáadására a PC-n az RNQP kapcsán, azonban az az elvárás, hogy a 
PC kiadása igazolja, hogy valamennyi vonatkozó RNQP követelmény teljesül.
(2) a végrehajtás határidejének jelzése;
Ezek a követelmények vannak hatályban
(3) Annak jelzése, hogy ez következetes legyen valamennyi származási országra vonatkozóan?
Az RNQP követelményeknek minden exportáló országnak meg kell felelnie

2022.03.16

29. Az IPPC kapcsolattartó pontokkal nemrégiben folytatott levelezése során a 
DEFRA frissítette bizonyos termékekre vonatkozó importkövetelményeit. 
Kérem, tisztázza a DEFRA, hogy az e termékekre jelenleg hatályos behozatali 
követelmények a fent említett levelezésben leírtakkal azonosak-e, vagy 
azokkal, amelyek a brit növény-egészségügyi rendeletben (az UKSI 
2020/1527 7. melléklete) szerepelnek?

A működőképesség és a rugalmasság javítása annak érdekében, hogy az exportáló országoknak elég 
idejük legyen a követelmények teljesítésére, amennyiben ezek szerepelnek az IPPC kapcsolattartói 
levélben, úgy ezek alkalmazhatók a jogszabályi előírások helyett. A jogszabályokat frissítik, hogy 
tükrözzék ezeket a változásokat, és a legtöbbet az áprilisban hatályba lépő jogszabály tartalmazza. Ahol 
némi rugalmasságot kínáltunk, ezek átmeneti jellegűek, és csak addig alkalmazandók, amíg az exportáló 
országnak elég ideje nem volt a brit importkövetelmények teljes körű teljesítésére (például a növények 
vegetációs időszaka ellenőrzésének elvégzésére).

2022.03.16

30. Az új brit importtörvény, a 2020/1527 sz. Növény-egészségügyi (Növény-
egészségügyi feltételek) (Módosítás) (Kilépés az EU-ból) rendeletek számos 
követelményt tartalmaznak a növény-egészségügyi rendelet átültetése mellett, 
többek között a védett övezetekre. Mivel ezek a további követelmények 
terheket jelentenek többletvizsgálatok és dokumentációk formájában, 
bevezetésük előtt szerettünk volna tisztázást kérni a brit féltől a technikai 
indoklást illetően az EU-ra vonatkozóan. 

Nagyon köszönjük a visszajelzést. 2022.03.16

A megnövekedett brit importkövetelmények miatt a növényútlevél már nem 
elegendő dokumentációként. Így az uniós exportőrök kötelesek előzetes 
kiviteli bizonyítványokat benyújtani, amikor egy másik uniós országon 
keresztül Nagy-Britanniába exportálnak. Nagyszámú növényt exportálnak 
Nagy-Britanniába más tagállamokban székhellyel rendelkező kereskedelmi 
vállalatok.

Nagyon köszönjük a visszajelzést. 2022.03.16

Milyen szabályok vonatkoznak az EGT/EFTA országokra?

Azon állatok és termékeik tekintetében, amelyek esetében az EGT/EFTA országok az uniós SPS 
szabványokkal harmonizáltak, az SPS ellenőrzési intézkedéseket az uniós országokéval összhangban 
kell végrehajtani. Azon áruk tekintetében, amelyek esetében az EGT/EFTA országok nincsenek 
harmonizálva az uniós SPS szabványokkal, 2021 januárjától kell számítani a jelenlegi SPS ellenőrzési 
megállapodásaik folytonosságára. Az állatok és állati termékek EU-ból történő behozatalának a határ 
működési modellben felvázolt eljárásai teljes mértékben alkalmazandók Svájcra, Liechtensteinre és 
Norvégiára, mivel azok harmonizáltak a minden élő állatra és állati termékre vonatkozó uniós SPS 
szabványokkal. 

2021.02.04

Mi az „állati eredetű termékek (POAO)” meghatározása, és mely termékek 
tartoznak a POAO meghatározása alá? Vannak útmutatók példákkal?

Ugyanaz a meghatározás, mint az EU-ban a 853/2004/EK rendeletben. „Állati eredetű termékek” 
jelentése:
állati eredetű élelmiszerek, beleértve a mézet és a vért; 
emberi fogyasztásra szánt élő kagylók, élő tüskésbőrűek, élő zsákállatok és élő tengeri csigák; és
egyéb állatok, amelyeket azzal a szándékkal készítenek elő, hogy azokat élve szállítsák a végső 
felhasználóhoz.

2021.02.24

A védelmi intézkedések hatálya alá tartozó POAO-k esetében jelenleg az 
export egészségügyi bizonyítványok (EHC) speciális mintáit használják. Ezek 
a modellek lesznek használatosak 2021.04. 01. után is, vagy a védelmi 
intézkedések hatálya alá tartozó POAO-t a „szokásos” EHC-vel fogják küldeni 
sertéshús, hústermékek és húskészítmények esetén?

Továbbra is a védelmi intézkedés hatálya alá tartozó POAO-ra vonatkozó bizonyítványok 
alkalmazandók.

2021.02.24

5. Milyen exportkövetelmények vonatkoznak azokra nem kereskedelmi POAO 
szállítmányokra, amelyeket postán/ szállítócég útján küldenek Nagy-
Britanniába? Szükség van/lesz-e EHC-re az ilyen termékek esetében? Vannak-
e súlykövetelmények a szállítmányok nem kereskedelmi célú minősítéséhez?

Az emberek továbbra is küldhetnek állati termékeket (POAO) postai úton vagy futárszolgálattal 
személyes felhasználásra az EU-ból Nagy-Britanniába 2022 januárjáig, amikor az ellenőrzéseket 
bevezetik. Ezeknek kis szállítmányoknak kell lenniük, és nem hozhatók forgalomba.  

2022 januárjától az állati termékek futárszolgálaton keresztül történő behozatala az állati termékekre 
vonatkozó szakaszos követelmények hatálya alá esne, ezért ezekről előértesítésre lesz szükség, és 
EHC-vel együtt kell belépniük Nagy-Britanniába egy határállomáson.

2021.02.24

6. Milyen követelmények vonatkoznak a kereskedelmi mintaként küldött 
POAO szállítmányokra? Szükség van/lesz-e EHC-re az ilyen termékek 
esetében?

BCP ellenőrzések és EHC, ha nincs bizonyítvány, kérjük, érdeklődjön az APHA-nál, hogy szükség van-e 
engedélyre a kereskedelmi mintákhoz.

2021.02.24

8. Ha jól értelmezzük a határ működési modellből, a védelmi intézkedések 
hatálya alá tartozó POAO-k esetében további követelmény a bizonyítvány az 
országban előforduló ASF/HPAI járványok miatt, és a sertéshúst/baromfihúst 
tartalmazó húst és/vagy húskészítményeket bizonyítványokkal kell kísérni.
Ha a termékek/nyersanyagok más, betegségektől mentes uniós tagállamból 
származnak, az exportáló tagállamoknak akkor is ki kell-e állítaniuk a fent 
említett bizonyítványokat?

Ha a termék egy betegségtől mentes uniós régióból származik, de egy betegséggel sújtott régióban 
dolgozták fel/csomagolták, akkor az állat-egészségügyi igazolási cikkely alkalmazandó a területre, 
ahonnan az állatok származnak (betegségtől mentes régió).

2021.02.24

4. Milyen előértesítési időszakot fognak alkalmazni a brit hatóságok 2021. 
április 1-jétől az állati eredetű termékek uniós tagállamokból az Egyesült 
Királyságba történő behozatalára? 

Az érkezést megelőző egy munkanap, logisztikai korlátozás esetén 4 órás eltéréssel alkalmazható a 
kompszolgáltatásokra.

2021.02.24



9. 2021. április 1-jétől kell-e előértesíteni az állati eredetű termék (POAO) 
tranzitszállítmányairól az IPAFFS-en? Ha igen, hogyan férhetnek hozzá az 
uniós exportőrök/importőrök az IPAFFS-hez, hogy adott esetben ilyen 
értesítéseket adjanak, mivel az IPAFFS-re történő regisztráció kizárólag az 
Egyesült Királyságban bejegyzett importőrökre/vállalkozásokra korlátozódik?

A tranzitokra vonatkozó, a határellenőrzések frissített fokozatos bevezetését tükröző új útmutató 
elérhetővé vált online: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-
britain.

2021.04.06

Mi képezi egy állati termék azonosítóját? (a diacsomagból)
Az azonosság ellenőrzések az elvégzett fizikai ellenőrzésekhez kapcsolódnak, igazolva, hogy az, ami a 
szállítmányon fel van sorolva/címkézve, megfelel annak, ami fizikailag a szállítmányban található.

2021.01.20

Létezik-e lista az állategészségügyi ellenőrzések hatálya alá tartozó POAO-
ról?

Ellenőrizze, hogy a termékének KN-kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben, hogy megtudja, hogy 
POAO áruja hatósági ellenőrzés alá esik-e a határellenőrzési állomásokon (BCP-k). Kérjük, olvassa el a 
brit egészségügyi bizonyítványokat útmutatóként arra vonatkozóan, hogy valamely POAO áru Nagy-
Britanniába exportálása engedélyezett-e, és milyen állat-egészségügyi ellenőrzésekre van szükség.

2021.02.04

Szükség van-e UNN-re a védelmi intézkedések hatálya alá tartozó POAO-
hoz?

Igen. A védelmi intézkedések hatálya alá tartozó állati eredetű termékek (POAO) esetében a brit 
importőrnek meg kell adnia az uniós exportőr/hatósági állatorvos számára az egyedi értesítési számot 
(UNN), amelyet akkor állítanak elő, amikor az importőr értesíti az Egyesült Királyság Állat- és Növény-
egészségügyi Hatóságát (APHA) az importról. Az exportőrnek hozzá kell adnia az UNN-t az 
egészségügyi bizonyítványhoz.

Nem szükséges UNN az egészségügyi bizonyítványon olyan POAO esetében, amely nem tartozik a 
védelmi intézkedések hatálya alá.

2021.02.04

7. Tájékoztatna a DEFRA arról, hogy az UNN-re nem lesz-e szükség április 1-
től semmiféle POAO esetében?

2021. október 1-jétől valamennyi POAO-ról előértesítést kell adni az IPAFFS-en az állatokra és állatok 
behozatalára vonatkozó előértesítés soraiban a gov.uk oldalon. Mindazonáltal az UNN-re továbbra is 
szükség lesz a védelmi intézkedések hatálya alá eső a POAO esetében, amíg az áruknak egy megfelelő 
BCP-vel rendelkező meghatározott belépési ponton kell belépniük. 

2021.03.05

10. Tájékoztatna a DEFRA arról, hogy a POAO (pl. méz) e-kereskedelmi 
küldeményeinek postai úton brit vevők részére történő küldéséhez szükséges-
e egészségügyi bizonyítvány? 

A POAO EU-ból Nagy-Britanniába történő behozatalát szakaszos megközelítéssel fogjuk SPS 
ellenőrzések alá vetni. További információ itt érhető el: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-
live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

2021.03.04

15. Megfelelő figyelmet szenteltünk a GBHC127E jelű, egyes 
húskészítmények, valamint kezelt gyomor, hólyag és belek Egyesült 
Királyságba irányuló exportjára vonatkozó egészségügyi bizonyítvány 
mintájának. Ebben a húskészítményekre vonatkozó brit bizonyítványban az 
áru azonosításához (I.28) előirányozzák nem csak a feldolgozó üzem, hanem 
a küldött termékek vágóhídjának említését is. Jól értjük, hogy például 
sertéshúskonzervek esetében meg kell említeni a nyersanyag MINDEN 
vágóhídját? Ez meglehetős nagy további adminisztratív terheket jelent, és 
nem szokásos. Még sok harmadik országba irányuló exportra sem.

A húskészítmények exportjára vonatkozó HC előírja az I.28. rubrikában a hús valamennyi származási 
vágóhídjának bejelentését a nyomon követhetőség céljából. Ez tükrözi a megfelelő uniós export HC-t, 
amelyet az EU harmadik országoktól megkövetel húskészítményeknek az EU-ba való exportálásához.

2021.03.22

Ha az exportőr feladata megbizonyosodni arról, hogy az EHC megfelelő-e, mi 
a feladata az igazoló tisztviselőnek? Nem lesz semmilyen biztosíték arra, hogy 
az áruk megfelelnek a követelményeknek, még akkor sem, ha az EHC-t 
tanúsították? Ez felesleges lépésnek tűnik, amely csak növeli az 
exportőr/importőr költségeit és időt pazarol. Ez a rendszer súlyosan hibás, és 
módosítani kell, hogy jobban megfeleljen a tényleges export/import piac 
igényeinek.

Az igazoló tisztviselő képzett szakember, aki kompetensnek tekinthető az exporttermék minőségének és 
biztonságának megítélésében. Például egy hatósági állatorvos igazolhatja, hogy a húskészítmények 
megfelelő minőségűek emberi fogyasztásra. Az igazoló tisztviselő kitölti és aláírja az EHC-t, de az 
exportőrnek kell ellenőriznie, hogy az hiánytalanul ki van-e töltve, a határokon bekövetkező szükségtelen 
késedelmek megelőzése érdekében.

2021.02.01

Új EHC-ra van szükség az EU-ból Nagy Britanniába irányuló minden egyes 
mozgáshoz, vagy az újrabehozatalhoz?

Az újrabehozatal rendszere jól ismert az Egyesült Királyságban - ha az EU-ból az Egyesült Királyságba 
irányuló importja van, és
az árukat visszaküldik anélkül, hogy bármit is tettek volna velük, akkor az EHC továbbra is megfelelő 
lesz. Ha az árukat olyan módon kezelték, amely hatással lehet rájuk, akkor új bizonyítványra lehet 
szükség. A régi bizonyítvány biztosítékot nyújtana az igazoló tisztviselő számára.

2021.02.01

Kekszek/babakekszek esetében miért <20% mentesül a HC követelmények 
alól, ha általában <50% a mentesség?

Ez az uniós jogszabály, amelyet a brit törvényben megtartottak. A 2007/275 határozat II. mellékletében 
felsorolt, az állategészségügyi ellenőrzések alól mentes árukra vonatkozó követelmények és indoklás az 
volt, hogy a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az áruk jellege miatt alacsony állat- vagy közegészségügyi 
kockázatot jelentenek.

2021.02.04

Hol állítják ki az egészségügyi bizonyítványt? A gyárból vagy a 
csomagolóüzemből?

Az egészségügyi bizonyítványt a tagállam illetékes hatósága adja ki az uniós exportőrnek a Nagy-
Britanniába történő feladás helyén, az egészségügyi bizonyítványban meghatározott feltételeknek 
megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a csomagolóüzemnek kell kiállítania a bizonyítványt. Ennek a 
létesítménynek nem kell engedélyezettnek lennie a Nagy-Britanniába történő exportáláshoz, de a 
pizzákat előállító létesítményeknek engedélyezettnek kell lennie, és fel kell tüntetniük az azonosító jelet.

2021.02.04

1. Tudná tisztázni a DEFRA:
• Azon állítás jelentését, hogy „győződjön meg arról, hogy a bizonyítvány a 
szállítmánnyal együtt utazik-e”, és különösen, hogy ezt szó szerint kell-e 
érteni, vagy elegendő-e, ha a bizonyítványt bemutatják a határellenőrző 
állomáson?
• Hogy a bizonyítványok beszkennelt másolatait is elfogadja-e a határon, 
amikor állati eredetű élelmiszereket mutatnak be ellenőrzés céljából?
• Hogy az eredeti bizonyítványt három munkanapon belül kell-e elküldeni (mint 
például a növény-egészségügyi területen)?
• Hogy a DEFRA/APHA ki fog-e adni egy sablont arról, hogyan kell kitölteni az 
egészségügyi bizonyítványt a Nagy-Britanniába történő exportáláshoz?

Az eredeti bizonyítványnak kísérnie kell a szállítmányt. Ön készíthet egy másolatot a bizonyítványról és 
elektronikus másolatot küldhet az importőrnek, ezt csatolhatja egy e-mailhez. Jogszabályi követelmény, 
hogy az eredeti fizikai példánynak a szállítmánnyal együtt kell utaznia. [További információ szükséges].

2021.03.05

1. Problémát látunk azon állati eredetű termékekkel kapcsolatban, amelyeket
2020. december 31. előtt szállítottak az EU-ból az Egyesült Királyságba. Az
Egyesült Királyságba exportált és az EU-ba újraimportálandó állati termékek
esetében szükség van behozatali bizonyítványra a brit állategészségügyi
hatóságtól, amelyhez viszont (előzetes) bizonyítványra van szükség az uniós
hatóságtól. Mivel a belső piacon 2020. december 31-ig törvényileg nem volt
szükség állategészségügyi bizonyítványra, ezek az előzetes bizonyítványok
nem állnak rendelkezésre, és felmerül a kérdés, hogy hogyan kell eljárni
ezekben az esetekben.  

Nagyon köszönjük visszajelzését, arra törekszünk, hogy kezeljük ezeket a kérdéseket, ahol csak 
lehetséges. Ha további információval rendelkezik, forduljon bizalommal az 
SPSanimalimportenquiries@defra.gov.uk címhez.

2021.03.22

12. Egészségügyi bizonyítványok emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
termékek (POAO) Egyesült Királyságba történő exportjához - baromfi, 
laposmellű futómadarak és vadon élő madarak mechanikusan elválasztott 
húsa (MSM). 
Ezekre a termékekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre bizonyítványok a 
DEFRA weboldalán, bár az SPF tojásokra vonatkozó tranzit bizonyítványban 
megemlítik őket; baromfi, laposmellű futómadarak és vadon élő madarak 
húsa, darált hús és MSM; valamint tojás és tojástermékek (GBHC077E 
modell). 
E tekintetben, és mivel érdekeltek vagyunk ezeknek az áruknak az Egyesült 
Királyságba történő kivitelében, szeretnénk tudni, hogy a DEFRA meg tudná-e 
erősíteni, hogy az MSM baromfihús kiviteléhez használható-e a baromfihús 
exportjára szánt bizonyítvány (GBHC074E modell)?
Ha nem ez a helyzet, kérem, jelezze a DEFRA, hogy melyik modellt kell 
használni, vagy milyen intézkedéseket kell hozni egy ilyen export lehetővé 
tétele érdekében? 

A baromfi és laposmellű futómadarak/vadon élő madarak mechanikusan leválasztott húsát 2021. 
szeptember 30-ig továbbra is be lehet hozni az EU-ból Nagy Britanniába. Az írás idején érvényes állapot 
szerint 2021. október 1-jétől tilalmak fognak vonatkozni ezekre az árukra, és a továbbiakban nem lehet 
őket importálni az EU-ból Nagy-Britanniába. 2021. október 1-jéig nem lesz szükség egészségügyi 
bizonyítványra az EU-ból Nagy Britanniába importált állati eredetű termékekhez. Tehát 2021. október 1. 
előtt nincs szükség egészségügyi bizonyítványokra a baromfi és laposmellű futómadarak/vadon élő 
madarak mechanikusan leválasztott húsának behozatalához. 

2021.03.24

20. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy több tagállamból származó 
összetevőket tartalmazó termék esetén megengedett egy egészségügyi 
bizonyítvány, megadná a DEFRA a részleteket arról, hogy ezeket az 
információkat miként kell feltüntetni az egészségügyi bizonyítványban? 

Ha további információval rendelkezik a kérdéses termékről, kérjük, írjon e-mailt az 
SPSanimalimportenquiries@defra.gov.uk címre.

2021.03.25

21. Tudná tisztázni az Egyesült Királyság a két csatolt bizonyítványban sárga 
színnel kiemelt szavak jelentését, az egyiket a tranzitra vagy a tárolásra 
(GBHC069E), a másikat az importálásra (GBHC066E) vonatkozóan?

Nagyra értékeljük visszajelzését az Ön által adott bizonyítványok példányaival kapcsolatban. Kérjük, 
olvassa el az itt linkelt útmutatást arról, hogy hogyan kell kitölteni az egészségügyi bizonyítványt Nagy-
Britanniába történő importáláshoz: https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-
certificate-for-imports-to-great-britain/ 

2021.03.25

Tehát a pasztőrözött tojástermékekhez egészségügyi bizonyítványra lesz 
szükségem, tudom, hogy az Egyesült Királyságnak van egy a 
tojástermékekhez, de hasonlót kellene használnom, mint a saját élelmiszer- és 
biztonsági hatóságunké, ugye?

Van egészségügyi bizonyítványunk az emberi fogyasztásra szánt tojásokhoz. Kérjük, lépjen kapcsolatba 
országa illetékes hatóságával, és részletezze, hogy mit exportál, és ők kiadják a megfelelő HC-t.

18.02.21



A minták az új vevők számára relevánsak-e az egészségügyi bizonyítvány 
szempontjából?

Ha a mintákat kereskedelmi forgalmazásra és emberi fogyasztásra szánják, akkor igen, HC-re lesz 
szükségük. Különböző körülmények vannak, ahol eltérő szabályok érvényesek. További vizsgálhatjuk a 
kérdést, és írásban válaszolhatunk, ha e-mailt küld a következő címre: 
SPSanimalimportenquiries@defra.gov.uk. 

18.02.21

14. Uniós vállalatok tréleren küldték el áruikat a kikötőbe. Amint a tréler eléri 
az Egyesült Királyságot, a trélereket egy szállítmányozó átveszi az Egyesült 
Királyságban. A probléma itt az, hogy senki nem tudja elvinni a szükséges 
dokumentumokat és átadni azokat a határellenőrzési pontokon. Mi az eljárás 
itt? Mi történik a dokumentumokkal, például az egészségügyi bizonyítvánnyal?

Törvényi követelmény, hogy az árukhoz csatolni kell az egészségügyi bizonyítvány fizikai másolatát. Az 
exportőrök felelőssége annak biztosítása, hogy a fizikai másolat rendelkezésre álljon, amikor a belépési 
helyen kérik.

2021.02.24

77. Egyes bizonyítványokat, mint például a haltermékekre vagy a 
disznósörtére vonatkozókat be kell mutatni az EU-n kívüli országokból az 
Egyesült Királyságba történő behozatal céljára, míg a bizonyítvány maga a 
következő információkat tartalmazza:
- A fejlécben: „ORSZÁG: Az átmeneti behozatali szabályok hatálya alá 
tartozókon kívüli országok (*)”
- És a jegyzetekben a (*) megjegyzés a következőképpen szól: „(*) Azok az 
országok, amelyekre az átmeneti behozatali szabályok vonatkoznak, a 
következők: uniós tagállam; Liechtenstein; Norvégia, Svájc, Izland és a Feröer-
szigetek.”

A „megjegyzés” tisztázza, hogy mely országok tartoznak a szakaszos behozatali rendszer hatálya alá, 
amely az EGT államokat is magában foglalja. Az EU tagállamoknak az átmeneti behozatali szabályok 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ országokra vonatkozó bizonyítványokat kell használniuk.

2021.02.24

10. A tranzitra vagy tárolásra szánt bizonyítványok kérdéseket vetnek fel 
pontos rendeltetésük és hatályuk tekintetében. Értelmezésünk szerint a tranzit 
bizonyítványokra uniós termékeknek Nagy-Britanniában lévő exportáló 
központba való küldésekor lesz szükség, mielőtt azok egy másik harmadik 
országba indulnak. Uniós termékeknek Nagy-Britannián keresztül Észak-
Írországba történő exportálásakor szintén használhatók. Úgy értelmezzük 
továbbá, hogy a Nagy-Britanniában feldolgozott és az EU-ba reexportált uniós 
termékek esetében nem lesz szükség tranzit bizonyítványra, mivel egy 
feldolgozási lépésre kerül sor. Meg tudná erősíteni ezeket az értelmezéseket, 
vagy másként tisztázni a tranzitra vagy tárolásra szánt bizonyítványok 
rendeltetését? 

Ha az export a Nagy-Britanniában történő egész utazása során tranziteljárás alá esik, akkor 
tranzitbizonyítványra van szükség. Ha az áruk Nagy-Britanniában megállnak egy kereskedelmi 
raktárban, és a HMRC azt Nagy-Britanniába irányuló importnak tekinti, akkor azt Nagy-Britanniába 
irányuló importra szánt EHC-nek kell kísérnie. Nincs szükség tranzit EHC-re, ha az árukat Nagy-
Britanniában feldolgozzák, és importbizonyítvány szükséges hozzájuk.

2021.02.24

12. Tudva, hogy a brit behozatali bizonyítványt (amely az uniós kiviteli 
bizonyítvány lesz) feltöltik a TRACES-be, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a brit 
hatóságoknak van-e hozzáférésük a TRACES-hez, lehetővé téve számukra a 
bizonyítvány közvetlen letöltését? Szükséges-e, hogy a bizonyítvány 
nyomtatott példánya kövesse a szállítmányt? Kellő időben elérhető lesz-e a 
feltöltés ütemezése 2021. április 1. előtt? Ha a szállítmányt nyomtatott 
példánynak kell követnie, azt hogyan kezelnék, ha a komp fedélzetén csak 
egy tréler van, és nincs előtte teherautó (és sofőr)? 

Az eredeti EHC kezelésének logisztikája érdekében javasoljuk, hogy egyeztessen egy megközelítést a 
megfelelő importőrrel. A kompkapitány talán fogadni tudja az EHC-t és át tudja adni azt a 
szállítmányozónak. Az Egyesült Királyságnak korlátozott hozzáférése van a TRACES-hez, és a Bizottság 
feladata lenne az EHC-k feltöltése a TRACES-re.

2021.02.24

14. Uniós vállalatok tréleren küldték el áruikat a kikötőbe. Amint a tréler eléri 
az Egyesült Királyságot, a trélereket egy szállítmányozó átveszi az Egyesült 
Királyságban. A probléma itt az, hogy senki nem tudja elvinni a szükséges 
dokumentumokat és átadni azokat a határellenőrzési pontokon. Mi az eljárás 
itt? Mi történik a dokumentumokkal, például az egészségügyi bizonyítvánnyal?

Az importőr által az ő nevében történő eljárásra felhatalmazott vámügynök tud előértesítést küldeni az 
IPAFFS-en keresztül. A szállítmányért felelős személynek azonban egyesült királyságbeli címmel kell 
rendelkeznie, és adatainak szerepelnie kell a kérelmen.

2021.02.24

16. Itt nagyobb rugalmasságot kérünk a brit bizonyítványban (azaz a jármű 
rendszámát csak „adott esetben” kelljen feltüntetni), mivel a jármű rendszáma 
vagy a konténer száma lehet, hogy nem felel meg a teherautónak, amelyben a 
termék eljut az Egyesült Királyságba, ha pl. több szállítmányt a végén 
összesítenek részrakományként. Egy lépéssel továbblépve, lehetséges lenne-
e megszüntetni mind a konténer vagy a jármű azonosítószám és a 
plombaszám követelményét, tekintettel Nagy-Britannia és az EU közelségére?

Nagyon köszönjük a visszajelzését. Nagyra értékelnénk a témával kapcsolatos további információkat. Ez 
olyan vegyes árurakományokra vonatkozik, amelyek több EHC-val utaznak egy teherautón az Egyesült 
Királyságba? Kérjük, vegye fel a kapcsolatot: SPSanimalimportenquiries@defra.gov.uk.

2021.02.24

Kész-e a brit kormány fontolóra venni néhány rendszer- vagy 
eljáráskönnyítést? Például: (1) Azon követelmény megszüntetése, hogy az 
EHC fizikai példánya kísérje a rakományt, és az eredeti EHC másolatának 
elektronikus fogadása? (2) A tanúsítási folyamat megkönnyítése (és a hibák 
kockázatának elkerülése érdekében) fel lehetne-e vinni a járműazonosítót 
és/vagy a plomba számot az IPAFFS-ra az EHC helyett?

Hamarosan áttekintjük a COVID helyzetet a Nagy-Britanniába történő export tekintetében áprilisban. A 
COVID helyzet fényében mérlegelni fogjuk, de az EHC beszkennelt példányát csatolni kell az IPAFFS 
értesítéshez. A járműazonosítót/plombaszámot az IPAFFS-re kell felvinni a CHED-ben. Az eredeti EHC-
nek kísérnie kell a szállítmányt Nagy-Britanniába.

2021.02.24

18. Mikor teszik közzé a végleges egészségügyi bizonyítványokat? Kitölthetik 
ezeket már állatorvosok/termékellenőrök?

Az EHC-kat közzétettük a gov.uk oldalon, és a Bizottság/tagállam feladata, hogy hogyan generál hiteles 
EHC-t létrehozni a gov.uk oldalon közzétett mintákból.

2021.02.24

19. Ki kell-e tölteni teljes egészében az IPAFFS 24 órás előértesítést 24 órával 
előre, vagy fel lehet-e tölteni az EHC elektronikus példányát a szállítmány 
megérkezése előtt?

Az EHC-t érkezés előtt vagy a lehető leghamarabb fel kell tölteni. 2021.02.24

20. A bizonyítvány minta I.19. sz. rubrikája: csak az árukód első 6 számjegye 
szükséges (HS kód)?

A végtermék KN kódja szükséges, a 2019/2007-es megtartott uniós rendeletben felsorolt KN kódok 2021.02.24

21. Döntő fontosságú, hogy a brit egészségügyi bizonyítvánnyal lehetséges 
lesz-e különböző eredetű tejekből álló terméket exportálni (például különböző 
tagállamokból származó összetevők, tükrözve az EU-n belüli nyitott 
határokat)?

Igen, az UK EU TCA-ban foglalt SPS fejezet 6. cikke értelmében 2021.02.24

Mikor lép hatályba a POAO-k EHC-vel együtt az Egyesült Királyságba való 
küldésének kötelezettsége? (2021. április 1. vagy most, ha az egyesült 
királyságbeli vevő vissza akarja exportálni termékét az EU-ba?)

2021 októberétől a POAO-ról előértesítést kell küldeni az IPAFFS segítségével, és az árukat brit 
egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, hogy lehetővé tegye a távoli okmányellenőrzést, kivéve, ha 
az áru olyan összetett termék, amely mentesül a határon történő SPS ellenőrzés alól.

2022 januárjától a POAO- ról előértesítést kell küldeni az IPAFFS segítségével, és azt brit egészségügyi 
bizonyítványnak kell kísérnie. Az állatoknak és az állati termékeknek egy engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési pontra kell érkezniük.

2021.02.24

51. Amint arról a https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-
animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin 
weboldal tájékoztat, 2021. július 1-jétől valamennyi POAO-nak és bizonyos 
ABP-knek engedélyezett határállomással (BCP) rendelkező meghatározott 
belépési ponton kell belépniük Nagy-Britanniába. Bizonyos ABP árukat 
egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, ha rendelkezésre áll - ha nincs 
egészségügyi bizonyítvány az árucikkéhez, forduljon az APHA-hoz, mivel 
lehet, hogy az áruk engedély és kereskedelmi okmány alapján utazhatnak. 
Mikor teszik közzé a vonatkozó EHC-t a brit kormány honlapján? Például, a 
nem emberi fogyasztásra szánt halolaj esetében jelenleg csak a nem uniós 
országokból történő exportra vonatkozó EHC áll rendelkezésre, az uniós 
tagállamokra pedig nincs EHC. Olyan ABP-knek, amelyekre vonatkozóan az 
EHC-t nem teszik közzé, a megfelelő BCP-nél kell belépniük Nagy-
Britanniába?

Az állatok és állati eredetű termékek EU-ból Nagy-Britanniába történő behozatala esetében 
változtatásokat vezetünk be szakaszos megközelítésben. Ha egy állati termék nem emberi fogyasztásra 
szolgál, akkor az állati melléktermék (ABP).  

Az állati melléktermékek (ABP-k) esetében továbbra is fennáll az a követelmény, hogy mellékelni kell a 
hivatalos ABP kereskedelmi dokumentációt. A magas kockázatú ABP-k (például az 1. kategóriába 
tartozó anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokból 
származó hús- és csontliszt vagy állati zsír) esetében előzetes engedély szükséges a behozataluk előtt. 
A magas kockázatú ABP-k és a 3. kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérje (PAP) esetében 
előértesítés szükséges az IPAFFS-en keresztül az áruk megérkezése előtt, hogy lehetővé tegyék a 
rendeltetési helyszínek belföldi ellenőrzéseinek lefolytatását.  
   
2021 októberétől az ABP valamennyi kereskedelmi szállítmányát brit egészségügyi bizonyítványnak, 
hatósági nyilatkozatnak vagy más hatósági dokumentációnak kell kísérnie, az importált árutól függően. 
Az árutól függően előértesítésre lesz szükség.  

2022 januárjától az importált ABP árutól függően bizonyos ABP-knek egy engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési pontra kell érkezniük. Bizonyos ABP termékek esetében 
okmány, azonosság és fizikai ellenőrzésekre kerül sor a BCP-ken. Önnek ellenőriznie kell, hogy a 
termékének KN kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben, annak megállapítására, hogy az ABP-jét 
egy engedélyezett BCP-vel rendelkező belépési ponton keresztül kell-e importálni. 

Ellenőrizze a gov.uk oldalon a követelményeket felvázoló brit egészségügyi bizonyítványmintákat, és 
ellenőrizze itt, hogy van-e alkalmazandó engedély az Ön árucikkére:

2021.02.24



52. Jelenleg a feldolgozott állati fehérje (PAP) Nagy-Britanniába történő 
exportálásához kereskedelmi dokumentumokra (DOCOM) van szükség. 
Milyen követelmények vonatkoznak a PAP exportjára 2021.07.01 után? 
Szükség lesz-e EHC-re?

Az állatok és állati eredetű termékek EU-ból Nagy-Britanniába történő behozatala esetében 
változtatásokat vezetünk be szakaszos megközelítésben. Ha egy állati termék nem emberi fogyasztásra 
szolgál, akkor az állati melléktermék (ABP).

Az állati melléktermékek (ABP-k) esetében továbbra is fennáll az a követelmény, hogy mellékelni kell a 
hivatalos ABP kereskedelmi dokumentációt. A magas kockázatú ABP-k (például az 1. kategóriába 
tartozó anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokból 
származó hús- és csontliszt vagy állati zsír) esetében előzetes engedély szükséges a behozataluk előtt. 
A magas kockázatú ABP-k és a 3. kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérje (PAP) esetében 
előértesítés szükséges az IPAFFS-en keresztül az áruk megérkezése előtt, hogy lehetővé tegyék a 
rendeltetési helyszínek belföldi ellenőrzéseinek lefolytatását.  
  
2021 októberétől az ABP valamennyi kereskedelmi szállítmányát brit egészségügyi bizonyítványnak, 
hatósági nyilatkozatnak vagy más hatósági dokumentációnak kell kísérnie, az importált árutól függően. 
Az árutól függően előértesítésre lesz szükség.  

2022 januárjától az importált ABP árutól függően bizonyos ABP-knek egy engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési pontra kell érkezniük. Bizonyos ABP termékek esetében 
okmány, azonosság és fizikai ellenőrzésekre kerül sor a BCP-ken. Önnek ellenőriznie kell, hogy a 
termékének KN kódja szerepel-e a 2019/2007/EK rendeletben, annak megállapítására, hogy az ABP-jét 
egy engedélyezett BCP-vel rendelkező belépési ponton keresztül kell-e importálni.

2021.02.24

11. A darált hús és a húskészítmények Nagy-Britanniába történő exportját 
illetően a bemutató 32. diája szerint: (1) Jogszabály született a P&R bizonyos 
POAO-kból történő ideiglenes eltávolítására az 1. szakasz során. Ez azt 
jelenti, hogy például a hűtött darált hús és húskészítmények továbbra is 
importálhatók; és (2) A 2. szakasztól kezdve a POAO-ra vonatkozó P&R teljes 
mértékben alkalmazandó lesz, mint bármely más harmadik országra. 
Ezenkívül a dia alján található egy link a P&R-re. Ez a weboldal Nagy-
Britanniából az EU-ba történő exportra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ez a 
P&R az EU-ból Nagy-Britanniába importált termékekre lesz alkalmazandó, és 
így a hűtött darált hús és a húskészítmények (azaz a hűtött friss kolbászok) 
nem lesznek Nagy-Britanniába exportálhatók?

• Az átmeneti időszak végén, 2020. december 31-én az uniós jogot átültették a brit jogba. Ez magában 
foglalta a tiltásokra és korlátozásokra (P&R) vonatkozó rendelkezéseket, amelyek korlátozzák vagy 
megakadályozzák bizonyos áruk kereskedelmét. Ezek a P&R-k a harmadik országokból, így az EU-ból 
származó behozatalra vonatkoznak. 
• Ennek kezelésére jogszabályokat vezettünk be, amelyek lehetővé teszik a P&R által érintett egyes 
tiltott állati eredetű termékek (POAO) behozatalát az EU-ból Nagy-Britanniába január 1. és március 31. 
között. A kormány ezt követően törvényt alkotott arra vonatkozóan, hogy tovább késlelteti a tilalmat 
2021. október 1-ig, az EGT-ből érkező árukra vonatkozó importellenőrzések fokozatos bevezetése 
felülvizsgált ütemtervének megfelelően.
• Ez azt jelenti, hogy az olyan áruk, mint például a hűtött kolbász és a hűtött darált hús, továbbra is 
importálhatók, mivel jelenleg nem vonatkoznak rájuk korlátozások, tilalmak és további követelmények, 
2021. október 1-ig.)

2021.03.25

(1) Az állati eredetű összetevők keverékeivel előlállított karotinoid- vagy 
vitamin-termékek a POAO meghatározása alá tartoznak?
(2) Vannak-e ezekre a termékekre vonatkozó kivételek?
(3) Ha ezek az állati összetevőket tartalmazó termékek a POAO fogalom-
meghatározása alá tartoznak, hogyan kell szerkeszteni a szükséges export-
egészségügyi bizonyítványokat (EHC) tartalmi szempontból?
(4) Az említett EHC-ket az illetékes állat-egészségügyi hivatalnak igazolnia 
kell-e, vagy elegendő lenne-e a BASF általi megerősítés (saját nyilatkozat) 
ilyen célra?

Az, hogy ezek a termékek POAO-nak tekintendők-e vagy sem, attól függ, hogy milyen állati eredetű 
összetevőkből készülnek. Ha növényi anyagokat is tartalmaznak, bizonyos esetekben összetett 
termékeknek tekinthetők, és ezek határellenőrzés alá eshetnek, és egészségügyi bizonyítványt 
igényelnek, vagy kizárhatók az állategészségügyi ellenőrzésekből. Egyes táplálék-kiegészítők kizárhatók 
az ellenőrzések alól, ha megfelelnek a 2007/275 bizottsági határozat II. mellékletének 
„Végfelhasználóknak csomagolt, kis mennyiségben (összesen kevesebb, mint 20%) feldolgozott állati 
termékeket (beleértve glükozamint, kondroitint vagy kitozánt) tartalmazó táplálék-kiegészítők, kivéve a 
húskészítményeket”.

2021.03.25

Hogyan működik az árucikkek száma az ingadozó áruk esetében (vagyis 
méhek és rovarok)?

Az árucikk IPAFFS-be beírt mennyiségének a lehető legpontosabbnak kell lennie, amikor jelentős eltérés 
nélkül adja meg. Ugyanakkor kockázati alapú megközelítést alkalmazunk az árucikkek számának 
bármely érthető és jelentéktelen ingadozásait illetően.

2021.02.04

A zselatint tartalmazó termékemhez szükséges-e egészségügyi bizonyítvány?

Összetett termékek Nagy-Britanniába történő importálása esetén a brit egészségügyi bizonyítvánnyal 
kapcsolatos követelmény attól függ, hogy a termék 50%-nál több zselatint tartalmaz-e, vannak-e 
húskészítmény-összetevők, és a termék átesett-e hőkezelésen annak biztosítása érdekében, hogy 
megfeleljen a 2007/275 határozat 6. cikkében foglalt követelményeknek. Az összetett termékekkel 
kapcsolatos további útmutatásért kérjük, látogasson el ide: https://www.food.gov.uk/business-
guidance/importing-composite-products. Az állategészségügyi ellenőrzést és egészségügyi tanúsítást 
igénylő összetett termékek ugyanazokat a szakaszos behozatali követelményeket fogják követni, mint 
amelyeket a POAO esetében megállapítottak.

2021.02.04

Helyes az az állítás, hogy a nem ehető állati eredetű termékek, mint a PAP, a 
feldolgozott állati fehérjék és a nem ehető zsírok a POAO alá fognak tartozni, 
még akkor is, ha nem "húsból" származnak, mint toll-liszt vagy a halolaj?

Az állati eredetű termékek (POAO) emberi fogyasztásra szolgálnak. Az állati melléktermékek (ABP-k) 
nem emberi fogyasztásra szolgálnak. Áru-specifikus útmutatásként az APHA Vet Gateway-en elérhető 
import információs megjegyzések felvázolják a harmadik országokra vonatkozó jelenlegi 
követelményeket: http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/index.htm

2021.03.04

Tudná-e a DEFRA jelezni, hogy a szaporítóanyagok (GP) nem tartoznak a 
POAO körébe, és van-e bármilyen speciális megfigyelés a GP Egyesült 
Királyságba történő behozatalával kapcsolatban?

Az állati eredetű termékek (POAO) emberi fogyasztásra szolgálnak. A szaporítóanyagok nem emberi 
fogyasztásra szolgálnak. A szaporítóanyagok ellenőrzés alá esnek és fokozott ellenőrzésnek vetik alá 
azokat az Egyesült Királyság SPS ellenőrzések bevezetésével kapcsolatos szakaszos megközelítése 
részeként.

A genetikai anyagok behozatalára vonatkozó követelményekkel kapcsolatos további információk itt 
találhatók: http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/live-animals-gene-mat.htm
 
Információk az élő állatok, állati termékek, valamint a magas kockázatú nem állati eredetű élelmiszerek 
és takarmányok behozataláról vagy mozgatásáról, valamint az áprilisi és júliusi fokozatos 
változtatásokról itt találhatók: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-
products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#poao-imports 

2021.03.04

Szükség van-e egészségügyi bizonyítványra a halolajat tartalmazó étrend-
kiegészítőkhöz? >50% halolaj. Köszönöm az útmutatást.

2021 októberétől a POAO-ról előértesítést kell küldeni az IPAFFS segítségével, és az árukhoz brit 
egészségügyi bizonyítványt kell mellékelni, hogy lehetőség legyen a távoli okmányellenőrzésre, kivéve, 
ha az áru olyan összetett termék, amely mentes a határon történő SPS ellenőrzés alól.  
  
2022 januárjától a POAO-ról előértesítést kell küldeni az IPAFFS segítségével, és brit egészségügyi 
bizonyítványt kell mellékelni. Az állatoknak és az állati termékeknek engedélyezett határállomással 
(BCP) rendelkező meghatározott belépési helyre kell érkezniük. 

A bizonyítvány alkalmazási körét az egészségügyi bizonyítvány tartalmazza. Ha a POAO árucikknek 
nincs harmonizált brit egészségügyi bizonyítványa, az importőrnek ellenőriznie kell itt, hogy elérhető-e 
általános engedély:
https://www.gov.uk/guidance/importing-live-animals-or-animal-products-from-non-eu-countries-general-
licences-and-authorisations

Ha nincs általános engedély, az importőrnek ki kell töltenie az IV58 űrlapot a gov.uk honlapon, és azt el 
kell küldenie az import@apha.gov.uk címre.

04.03.21

Szükséges-e az EHC-t az OV-nak aláírnia a berakodás helyén az export előtt, 
vagy meg lehet-e tenni a gyártás helyén, majd az áruk továbbutaznak az EU-
ban egy végső berakodási helyre, mielőtt Nagy-Britanniába exportálnák őket?

A termékre vonatkozó egészségügyi bizonyítványt az illetékes hatóság állítja ki a Nagy-Britanniába való 
feladás helyén, ahol az igazoló tisztviselő aláírja és megerősíti, hogy a termékek megfelelnek az 
egészségügyi bizonyítványban foglalt feltételeknek. 

04.03.21

Előzetes benyújtás az IPAFFS-ben az Egyesült Királyságba történő 
megérkezés előtt --> Mi az előírt minimális idő (órában)?

A POAO előértesítési időket még mérlegeljük. Az időzítésről az október 1-jén hatályba lépő követelmény 
előtt értesítjük a kereskedőket, hogy elegendő időt biztosítsunk a változásra való felkészülésre. A Defra 
megérti az értesítési idők kereskedelemre gyakorolt hatását, és ezt figyelembe veszi, miközben biztosítja 
a hatékony biológiai biztonsági intézkedések bevezetését.

04.03.21

A Nagy-Britanniából származó és Hollandiában szeletelt marhahús. Ebben az 
esetben, amikor reexportálom Nagy-Britanniába, szükségem van-e HC-ra, 
mivel az az Egyesült Királyságból származik?

Igen, még mindig szükség van a HC-re, mert kivitték Nagy-Britanniából, majd később visszaimportálták 
Nagy-Britanniába, a vonatkozó egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az utazáshoz.

04.03.21



A kérdés a faanyag exportjának feltételeire vonatkozik, a brit behozatali 
szabályokban meghatározottak szerint: a 2020. évi 1527 sz. A növény-
egészségügyi (Növény-egészségügyi feltételek) (Módosítás) (Kilépés az EU-
ból) rendeletek 3. mellékletének 1., 2., 3. pontja. Az exportált fát az egyesült 
királyságbeli, kijelölt „védett zónával” rendelkező helyszínre szállítják. A 
növény-egészségügyi bizonyítvány kiegészítő nyilatkozatának kell-e jeleznie 
azt, hogy a szállítmány mentes a káros organizmusoktól e védett övezet 
tekintetében? Korábban, amikor a fenti szállítmányokat növényi útlevéllel 
látták el, az útlevél azon kártevők kódjaival rendelkezett, amelyekre az 
Egyesült Királyságban kijelölt zónák voltak. A növény-egészségügyi 
bizonyítvány kiegészítő nyilatkozatának tartalmaznia kell-e azt, hogy a 
szállítmány ebben a védett övezetben mentes a károsító szervezetektől? 
Korábban, amikor a fenti szállítmányokat növényi útlevéllel látták el, az 
útlevélben szerepeltek azon kártevők kódjai, amelyekre az Egyesült 
Királyságban kijelölt zónák voltak.

Nincs szükség kiegészítő nyilatkozatra a növény-egészségügyi bizonyítványban ezekről a kártevőkről. 2021.03.05

39. Szükség van-e PC-re fenyő tűzifához (kéreg nélkül)? Az Egyesült 
Királyság követelményei, a „kiemelt kockázatú növények listája”, valamint a 
10. melléklet 45. pontja és a 7. melléklet 117. pontja szerint úgy értelmezzük, 
hogy nem szükséges növény-egészségügyi bizonyítvány. A növény-
egészségügyi bizonyítványra 2021. április 1-jétől lesz szükség, és a 7. 
melléklet 117. pontjában foglalt követelmény (annak jelölése, hogy a fát 
kezelték, amelynek eredményeként a nedvességtartalom kevesebb, mint 
20%). A brit importőr arról tájékoztatott minket, hogy a fent említett tűzifára 
növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani. Segítséget kérünk a kérdés 
meghatározásához.

Nem, nincs szükség PC-re az EU-ból származó fenyő (tűzifa) (kéreg nélkül) tűzifához. A nem 
szabályozott szilárd tűzifa behozataláról előértesítést kell küldenie, de az importáláshoz nincs szüksége 
PC-re.

2021.03.05

A POAO-ra vonatkozó konkrét tranzitbizonyítvány hiányában helyesen
feltételezzük, hogy az adott termék brit bizonyítványmintáját kell használni? 

Igen. 2021.03.05

Figyelembe véve az UK/DERA által a Piacra jutási adatbázisba (MADB) 
február 26-án feltöltött Excel dokumentumokban a 10. kérdésre adott írásbeli 
választ, megerősítené az Egyesült Királyság, hogy a következő értelmezés 
helyes-e?
A tranzitbizonyítványt kell használni a POAO-hoz:
• Amelyeket az EU-ból az Egyesült Királyságon keresztül (Észak-Írország 
kivételével) (tranzit) a végső rendeltetési helyre szállítanak: Harmadik ország 
vagy Írország szigete (Ír Köztársaság és NI), vagy talán jobb: az EU + NI(UK)? 
• Ha átmeneti tárolást terveznek az Egyesült Királyságban (Észak-Írország 
kivételével), mielőtt más szállítmányokkal csoportosítnák Nagy-Britannia 
területén, és tovább exportálnák a végső rendeltetési helyre, pontosabban: 
egy harmadik országba és Írország szigetére (Ír Köztársaság és NI) vagy talán 
jobb: az EU + NI(UK)?

POAO esetében (amely nem tartozik védelmi intézkedések hatálya alá)

• 2021. január 1-jétől az élő állatok, valamint a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek 
behozatalának okmány, azonossági és fizikai ellenőrzését a rendeltetési helyen végzik. 
• 2021 októberétől előértesítési követelményeket fognak előírni az állati eredetű termékekre (POAO), 
bizonyos állati melléktermékekre (ABP) és a magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerekre 
(HRFNAO). A POAO és bizonyos ABP esetében egészségügyi bizonyítvány követelmények szintén 
hatályba lépnek. 
• 2022 januárjától a kijelölt határállomásokon (BCP) bevezetik a POAO, az egyes ABP-k, 
szaporítóanyagok és HRFNAO fizikai ellenőrzését, és a kiemelt fontosságú növények és növényi 
termékek ellenőrzése a rendeltetési helyről a kijelölt BCP-kre kerül. Az előértesítés és a növény-
egészségügyi bizonyítványok követelménye kiterjed majd minden szabályozott növényre és növényi 
termékre is.
• Március 22-től az élő állatok, valamint az alacsony kockázatú növények és növényi termékek 
ellenőrzése a rendeltetési helyről a kijelölt BCP-re kerül. 

Kérjük, olvassa el az átszállási útmutatót itt: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-
products-through-great-britain#eu-to-gb-to-eu-transits-from-july-2021

A GOV.UK oldalon található tranzitbizonyítvány-minták alkalmazandók a tranzit mozgásokra. További 
információ a gyűjtő megoldásokról kellő időben elérhető lesz.
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