
Режим на граничен контрол при внос на стоки от растителен произход,  

който ще се прилага от 2023г. 

 

Настоящата информация е публикувана на правителствения сайт на Великобритания и е 

разпространена от Европейската комисия, която информира, че няма да има по-нататъшен 

контрол на вноса на стоки от ЕС, включително растения и растителни продукти, въведени 

тази година и бизнесът може да спре тяхната подготовка при вече определения срок - юли 

2022 г. Правителството на ОК ще публикува през есента, новия режим на граничен контрол 

при внос и ще бъде определена ревизирана дата на въвеждане в края на 2023 г. 

Правителството на ОК обяви, че новият оперативен модел ще се прилага еднакво за стоките 

от ЕС и от останалия свят. Той ще се основава на оценка на риска. 

 

Това решение не засяга съществуващите контроли, въведени през януари 2021 г. и 

януари 2022 г., което означава, че: 

• Вносителите на растения и растителни продукти с т. нар. high-priority plants and plant 

products все още ще трябва да работят със своите колеги от ЕС да получат фитосанитарен 

сертификат (PC) и да предоставят предварително уведомление, преди стоките да 

пристигнат в GB. 

• Проверките при внос на тези стоки ще продължат да се извършват в местата на дестинация 

(PoDs) 

• Вносителите на „regulated and notifiable“ продукция и отрязани цветя все още ще трябва 

предварително пренотифицират своите стоки, преди да пристигнат в GB. 

 

Следният контрол, планиран да се въведе от юли 2022, няма да бъде въведен: 

• Проверките за внос на high-priority plants and plant products няма да се извършват в 

граничните контролни пунктове (ГКП), а ще продължат да се извършват в PoDs; 

• „regulated and notifiable“ продукти и рязан цвят няма да подлежат на проверки за внос от 

юли и няма да е необходимо да бъдат придружени от фитосанитарен сертификат; 

• За стоките с нисък риск (член 73) няма да се изисква пренотификация от месец юли; 

• Маркетингови стандарти и изисквания за органичен внос при внос от ЕС, няма да се 

прилагат от юли 2022г.; 

• Декларации за безопасност и сигурност при внос от ЕС. 


