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בסעיף52)א(,במקום"שנקבעלפיסעיף41כיייצורוטעוןאישורייצורנאות"יבוא )14(
"שנקבעבתוספתהאחתעשרה";

אחריסעיף54יבוא: )15(

"יבואמזוןבמסלול
האירופי

יבואןנאותרשאילייבאמזון,למעטמזוןהמנויבתוספת54אר )א(
לפי ,54 או 53 סעיפים הוראות לפי שלא עשרה, השתים
העניין,ובלבדשישבידיואישורקבלתהצהרהמאתיבואן
נאותבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסימןד'1והוא
במסלול מזון לעניין להוראות בהתאם המזון את מייבא

האירופישבפרקזהר

יבואןנאותהמייבאמזוןבמסלולהאירופיחייבלבצע )ב(
אתכלאלה,לגביהמזוןהאמור:

עצמית ובטיחות איכות בקרת תהליכי לקיים )1(
במדינות מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם

מפותחות;

לשמורבדרךדיגיטליתתיקמוצרלגביכלמשלוח )2(
ממועד שנים משבע תפחת שלא לתקופה מזון, של
השחרורשלהמשלוחהאחרוןשלאותומזון;לעניין
זה,"תיקמוצר"-המסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלפי

סעיפים79ד,84וסימןו'לפרקזה;

העוסקים של רשימה דיגיטלית בדרך לשמור )3(
במזוןשאליהםהעביראתהמזוןישירות,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

לנזק חשש או נזק בדבר שקיבל תלונות לתעד )4(
לבריאותאדםממזוןבמסלולהאירופישייבאולשמור
אתהתיעודבדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחתמשבע

שניםממועדקבלתהתלונה;

לשמורתיעודבדרךדיגיטליתבכלהנוגעלביצוע )5(
חובותיולפיסעיף164לענייןמזוןמזיק,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

המזון, שירות למנהל דיחוי בלא להודיע )6(
באמצעותאתרהאינטרנט,עלכלמקרהכאמורבסעיף
הוראות לפי הנדרשות הפעולות את ולנקוט 164)ב(,
סימןג'לפרקז'לענייןמניעתסכנהלבריאותהציבור

מהמזוןר";

בסעיף58- )16(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"אישורלפיסעיף84)א()4("יבוא"אישורלפיסעיף )1(
84)א()4(,הצהרהבדבריבואמזוןבמסלולאירופילפיסעיף79אומסמכים

לפיסעיפים79דו־84)ב1(";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הואהפרחובהמהחובותהחלותעליולפיסעיף54א)ב(;"; ")2א(
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

קבעמנהלשירותהמזוןכימישמייבאמזוןאומבקשלייבאמזון ")ב1(
הואמפראמון,יפרסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטר";

בסעיף67)א(,במקום"לארבע"יבוא"לשש"; )17(

אחריסעיף79יבוא: )18(

"סימן ד'1: הצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האירופי

הגשתהצהרה
בדבריבואמזון

במסלולהאירופי

האירופי79אר במסלול מזון לייבא שבכוונתו נאות יבואן )א(
מסויםיגישלרשםהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי

לפיהוראותסימןזהר

תוגש האירופי במסלול מזון יבוא בדבר הצהרה )ב(
79ג להוראותסעיפים האינטרנט,בהתאם באמצעותאתר

ו־79דר

התנאילאישור
קבלתהצהרה

מאתיבואןנאות

לאיונפקאישורקבלתהצהרהמאתיבואןנאותלמזוןבמסלול79בר
האירופישאינועומדבדרישותלפיחקיקתהמזוןר

הפרטיםהכלולים
בהצהרה

את79גר תכלול האירופי במסלול מזון יבוא בדבר ההצהרה
הפרטיםהמנוייםבסעיף76)1(עד)5(ר

המסמכיםשיצורפו
להצהרה

להצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופייצרףהיבואןאת79דר
כלאלה:

התחייבותשלהיבואןבנוסחשבתוספתהשלישיתא'; )1(

הפעולותהנדרשות את מבצע היבואן כי התחייבות )2(
כמפורטבסעיף54א)ב(;

אחדאויותרמהמסמכיםהמפורטיםבפסקאות)1(,)2(,)3( )3(
)5(שבסעיף97,אולםהגורםהמוסמךלענייןהמסמכים או
האמורים,ובכללזהלענייןאישורסחרחופשי,יהיההגורם

המוסמךבמדינהבאיחודהאירופי;

אחדמאלהלגביהמזון: )4(

חשבוניתמכירהלקמעונאיאירופיאומקמעונאי )א(
אירופי;

תעודתמשלוחלקמעונאיאירופי; )ב(

אישורסחרחופשישנתןגורםמוסמךבמדינה )ג(
באיחודהאירופי;

לענייןמישצירףלפיפסקה)3(מסמךמהמסמכים )ד(
)3(-הצהרתיצרןהמזוןעל כאמורבסעיף97)1(עד
עמידתהמזוןבדרישותהאסדרהשלהאיחודהאירופי;

כלמסמךנוסףשקבעהשרבצובהמלצתועדתהחריגים )5(
לפיסעיף313אר

קבלתאישור
הצהרהמקווןמאת

יבואןנאות

מסריבואןנאותהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי79הר
לפיסעיף79א,ושילםאגרהכמפורטבתוספתהעשירית,יקבל

באופןמקווןאישורקבלתהצהרהמאתיבואןנאותר
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