
 מוצרים פטורים שמוצאם מן החי. 7

 העקרונות המוצגים לעיל אין להם תוקף באשר למוצרים הבאים:

  לחם, עוגות ועוגיות, עוגיות תה, שוקולד ומוצרי קונדיטוריה

 )ובהם ממתקים( שלא עורבבו במוצרי בשר ושלא ממולאים בשר

  ארוזים המיועדים לצרכן הסופיתוספי מזון 

 תצמיות מבשר ומוצרי בשר מרוכז 

 זיתים ממולאים בדגים 

 מוצרי פסטה שלא עורבבו במוצרי בשר ושאינם ממולאים בשר 

 תמציות מרק ותבלינים ארוזים המיועדים לצרכן הסופי 

  כל המוצרים האחרים שלא כוללים בשר טרי או מעובד או מוצרי

 של ביצים מעובדות או מוצרי דיג 50%-חלב ושכוללים פחות מ

 מוצרים מן החי שנתקבלו ממינים הנמצאים תחת הגנה ושימור. 8

 קיימות הגבלות  מינים הנמצאים תחת הגנה ושימורהמבמקרה של כמה 

 החדקן למיניו, הגבלת המשקל נוספות. לדוגמא, במקרה של קוויאר מביצי 

 גרם קוואר לאדם. 125הינה 
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 לא נאפשר למחלות זיהומיות
 לחדור לתחומי האיחוד האירופי!

 
מוצרים מן החי יכולים לשאת פטוגנים 
 ]חיידקים[ הגורמים למחלות זיהומיות

 
בשל סכנת החדרת מחלות לשטח האיחוד האירופי קיימים 

מהמוצרים מן החי הליכים מחמירים הנוגעים להכנסת כמה 
לשטחי האיחוד האירופי. להליכים אלה אין תוקף בכל 

המדינות החברות  28הקשור להעברת המוצרים מן החי בין 
באיחוד האירופי או בנוגע למוצרים שמקורם באנדורה, 

מרינו ושווייץ-ליכטנשטיין, נורבגיה, סן  
 

כל המוצרים אשר לא עומדים בדרישות הללו חייבים 
וק רשמי בהגעה אל שטחי האיחוד האירופילהימסר לסיל  

 
אי דיווח על מוצרים כאלה עלול להביא לקנס ולפתיחה בהליכים 

 פליליים
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של בשר וחלב וכן מוצרי בשר וחלב )שונים מאבקת כמויות קטנות  .1

חלב, מזון תינוקות, מזון מיוחד או מזון מיוחד לחיות מחמד, 

 הנדרש מטעמי בריאות(

שלוחים אישיים הכנסה או שליחה לתחומי האיחוד האירופי של מ

בשר וחלב וכן מוצרי בשר וחלב )שונים מאבקת חלב, מזון הכוללים 

תינוקות, מזון מיוחד או מזון מיוחד לחיות מחמד, הנדרש מטעמי 

מאיי פארו, בתנאי כי מוצאם של אלה הוא  מותרים רק בריאות(

 קילוגרם לאדם.  10גרינלנד או איסלנד, ומשקלם אינו עולה על 

הנדרש מטעמי אבקת חלב, מזון תינוקות, מזון מיוחד או מזון  .2

 בריאות

משלוחים אישיים  טחי האיחוד האירופישלוח ללשאו  מותר להכניס 

הנדרש מטעמי אבקת חלב, מזון תינוקות, מזון מיוחד או מזון הכוללים 

 בתנאי כי: בריאות

  מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, מוצאם של אלה הוא

 , ובנוסף:קילוגרם לאדם 10ומשקלם אינו עולה על 

 המוצר אינו מחייב תנאי קירור לפני צריכתו, וכן -

 המוצר הינו ארוז באריזת מפעל, וכן -

חלה  האריזה איננה פגומה בתנאי שברגע נתון לא -

 צריכתו

 ( מוצאם של מוצאם של מוצרים אלה הוא ממדינות אחרות

מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, ומשקלם אינו  איננואלה 

 , וכי:קילוגרם לאדם 2עולה על 

 המוצר אינו מחייב תנאי קירור לפני צריכתו, וכן -

 המוצר הינו ארוז באריזת מפעל, וכן -

חלה  האריזה איננה פגומה בתנאי שברגע נתון לא -

 צריכתו

 

  

 מזון מיוחד לחיות מחמד, הנדרש מטעמי בריאות.  .3

משלוחים אישיים  טחי האיחוד האירופישלוח ללשאו  מותר להכניס 

 בתנאי כי: הנדרש מטעמי בריאותהכוללים 

  מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, מוצאם של אלה הוא

 , ובנוסף:קילוגרם לאדם 10ומשקלם אינו עולה על 

 המוצר אינו מחייב תנאי קירור לפני צריכתו, וכן -

 המוצר הינו ארוז באריזת מפעל, וכן -

האריזה איננה פגומה בתנאי שברגע נתון לאמ חלה  -

 צריכתו

 ( מוצאם של מוצאם של מוצרים אלה הוא ממדינות אחרות

מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, ומשקלם אינו  איננואלה 

 , וכי:קילוגרם לאדם 2עולה על 

 המוצר אינו מחייב תנאי קירור לפני צריכתו, וכן -

 המוצר הינו ארוז באריזת מפעל, וכן -

חלה  האריזה איננה פגומה בתנאי שברגע נתון לא -

 צריכתו

כמויות קטנות של מוצרי דיג המיועדים לצריכה אישית של בני  .4

 אדם

משלוחים אישיים  טחי האיחוד האירופישלוח ללשאו  מותר להכניס 

מוצרי דיג )ובתוך כך דגים טריים, מיובשים, מבושלים,  הכוללים

ים, מפס, לובסטרבמרינדה, מעושנים וכן כמה מיני סרטניים, כגון שרי

 צדפות שאינן חיות( אך ורק בתנאי ש:

 מקרביהם הדגים הטריים הינם מנוקים 

  20משקלם הכולל של מוצרי דיג לאדם אינו עולה על 

 .קילוגרם או על משקלו של דג בודד, הגבוה מביניהם

 

 

 איסלנדבהגבלות אלה אינן תקפות באשר למוצרי דיג שמוצאם באיי פארו או 

כמויות קטנות של מוצרים אחרים מן החי המיועדים לצריכה  .5

 אישית. 

מוצרים אחרים מן  טחי האיחוד האירופישלוח ללשאו  מותר להכניס 

החי, כגון דבש, צדפות חיות, צדפונים חיים וחלזונות, אך ורק בתנאי 

 ש:

  מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, מוצאם של אלה הוא

 ,קילוגרם לאדם 10ומשקלם אינו עולה על 

 ( מוצאם של מוצאם של מוצרים אלה הוא ממדינות אחרות

מאיי פארו, גרינלנד או איסלנד, ומשקלם אינו  איננואלה 

 קילוגרם לאדם 2עולה על 

יש לציין כי מותרת הכנסתן של כמויות קטנות של מוצרים מן 

-1החי השייכים לכמה מחמשת הסוגים המוזכרים לעיל )סעיפים 

בתנאי של מילוי אחר הוראות כל הסעיפים הקטנים  (5

 המתאימים.

 כמויות גדולות יותר של מוצרים מן החי. .6

כמויות גדולות יותר  טחי האיחוד האירופישלוח ללשאו  מותר להכניס 

כי הן ממלאות אחר דרישות הנוגעות של מוצרים מן החי אך ורק בתנאי 

 למשלוחים מסחריים, הכוללים:

  דרישות הנוגעות לתעודות, המתוארות בתעודה

הווטרינרית הרשמית המתאימה של השוק האירופי 

 המשותף

  הצגת הסחורות יחד עם מערך המסמכים המתאימים ביחידת

, בעת מעברי הגבול המוסמכת לערוך ביקורת ווטרינרית

 וד האירופיהכניסה לאיח

 

 

 



 


