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Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben 

seguir todos os movementos das mercadorías a partir do mes de xaneiro de 2022. Non obstante, non se 

trata dunha lista exhaustiva de todos os requisitos que poden aplicarse a un movemento das mercadorías. 

Tratase so dunha visión xeral. Neste boletín non se inclúen outros requisitos aplicables a determinados 

movementos de mercadorías. 

 

Produtos de orixe animal e subprodutos animais (POAO e ABP) 

 
Os novos requisitos de importación aplicaranse aos produtos de orixe animal (POAO) a partir de xaneiro 

de 2022.  

Os POAO no ámbito dos produtos da pesca e dos moluscos bivalvos vivos para o consumo humano estarán 

suxeitos a requisitos adicionais. 

 

Requisitos adicionais para os produtos da pesca e dos moluscos bivalvos vivos. 

As mercadorías deberán ir acompañadas dun certificado sanitario ou outra documentación oficial para 

poder someterse a controis documentais. Os certificados sanitarios introduciranse de maneira graduada a 

partir do mes de xullo de 2022. 

Os novos requisitos de importación tamén se aplicarán aos subprodutos animais de baixo risco (ABP) a 

partir de xaneiro de 2022.  

Seguirán aplicándose os requisitos de importación para os subprodutos animais de alto risco, introducidos 

no mes de xaneiro de 2021.  

Requisitos 

A partir de xaneiro de 2022, aplicaranse novos requisitos de importación aos POAO da UE destinados ao 

consumo humano e aos ABP no destinados ao consumo humano. 

O ámbito de aplicación dos POAO para o consumo humano inclúe os produtos compostos que conteñen 

produtos animais transformados e produtos vexetais como ingrediente principal. Os requisitos de 

importación por etapas tamén se aplicarán aos produtos compostos, a menos que o produto cumpra os 

requisitos para quedar exento.  
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Os exemplos de POAO para o consumo humano inclúen:  

• Carne 

• Pescado 

• Ovos 

• Produtos lácteos 

• Mel 

• Xelatina 

 

Para as importacións de POAO e ABP da UE, esixirase 

Notificacións previas á importación presentadas polo importador a través do IPAFFS antes da chegada. 

A partir de xullo de 2022 introducirase o requisito de que as mercadorías vaian acompañadas dun 

certificado sanitario ou outra documentación oficial, e de que entren por un punto de entrada establecido 

cun posto de control fronteirizo axeitado para someterse a controis de identidade ou físicos na fronteira. 

Os importadores terán que comprobar se o código da Nomenclatura Combinada (NC) / mercadoría do seu 

produto figura no Regulamento 2019/2007 para determinar se o seu POAO ou ABP está suxeito a controis 

sanitarios e fitosanitarios.  

En Escocia, os importadores individuais non necesitan unha autorización, pero as autoridades pertinentes 

poden necesitar confirmar que o envío está destinado a unha instalación autorizada. 

No caso de POAO e ABP, os importadores terán que presentar notificacións previas á importación a través 

de IPAFFS antes da chegada. 

POAO baixo medidas de salvagarda  

Ata xullo de 2022, o POAO baixo medidas de salvagarda seguirá estando suxeito aos controis introducidos 

para xaneiro. 

Requisitos adicionais para os produtos da pesca e os moluscos bivalvos vivos destinados ao consumo 

humano e as mercadorías incluídas na Convención sobre o Comercio Internacional de Especies 

Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES). 

As importacións de produtos pesqueiros e moluscos bivalvos vivos para o consumo humano tamén terán 

que cumprir os requisitos do Certificado de Captura e os requisitos adicionais para produtos pesqueiros e 

moluscos bivalvos vivos. 


