
 

 

ผลจากการเปลีย่นผานตามมาตรา 35 ของ Commission Regulation (EU) 2235/2020 สำหรบัการนำเขาผลิตภัณฑอาหารประกอบ (Composite products) มายังสหภาพยุโรประหวางวันที่ 21 เม.ย. 54 – 15 มี.ค. 65 
กอนวันท่ี 21 เมษายน 2564 ภายหลังวนัท่ี 21 เมษายน 2564 การรับรองระหวางการเปลี่ยนผาน (Transition) จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

ผลิตภัณฑอาหารประกอบ 

(Composite Product) 

ใบรับรอง เกณฑการแบงประเภทสินคา เอกสารประกอบ การ 

เปลี่ยนผาน 

เนื่องจาก ประเภทเอกสารประกอบสินคา 

ที่มีสวนประกอบของผลิตภัณฑ

แปรรูปที่มีแหลงกำเนิดจากสัตว

มากกวารอยละ 50  

O1 

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที ่อุณหภูมิหอง 

(Non shelf-stable) 

ใบรับรอง (Certificate)  

ฉบับใหม 2 O 

มีข อกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

- ใบรับรองรูปแบบเกา 1 (ลงนามกอนวันที่ 15 ม.ค. 65) 

โดยสามารถใชไดถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 

- ใบรับรอง (Certificate) รูปแบบใหม 2 

ผลิตภัณฑท ี ่สามารถเก็บร ักษาไวไดท ี ่อ ุณหภูมิหอง 

(Shelf-stable) ที่มีสวนประกอบของเนื้อสัตว (ยกเวน 

เจลาติน คอลลาเจน และผลิตภัณฑชนิด highly refined) 

ใบรับรอง (Certificate)  

ฉบับใหม 2 O 

มีข อกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

- ใบรับรองรูปแบบเกา 1 (ลงนามกอนวันที่ 15 ม.ค. 65) 

โดยสามารถใชไดถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 

- ใบรับรอง (Certificate) รูปแบบใหม 2 

ผลิตภัณฑท ี ่สามารถเก็บร ักษาไวไดท ี ่อ ุณหภูมิหอง 

(Shelf-stable) แตไมมีสวนประกอบของเนื้อสัตว (ยกเวน 

เจลาติน คอลลาเจน และผลิตภัณฑชนิด highly refined) 

ใบรับรองผู ประกอบการนำเขาอาหาร 

(Private attestation) ฉบับใหม 3 
O 

มีข อกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

- ใบรับรองรูปแบบเกา 1 (ลงนามกอนวันที่ 15 ม.ค. 65) 

โดยสามารถใชไดถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 

- ใบรับรองผู ประกอบการนำเขาอาหาร (Private 

attestation) ฉบับใหม 3 

ที่มีสวนประกอบของเนื้อสัตวใน

ปริมาณใดๆ 

O1 

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที ่อุณหภูมิหอง 

(Non shelf-stable) หรือผลิตภณัฑที่สามารถเก็บรักษา

ไวไดที ่อุณหภูมิหอง (Shelf-stable) ที่มีสวนประกอบ

ของเนื้อสัตว (ยกเวน เจลาติน คอลลาเจน และผลิตภัณฑ

ชนิด highly refined) 

ใบรับรอง (Certificate)  

ฉบับใหม 2 

O 

มีข อกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

- ใบรับรองรูปแบบเกา 1 (ลงนามกอนวันที่ 15 ม.ค. 65) 

โดยสามารถใชไดถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 

- ใบรับรอง (Certificate) รูปแบบใหม 2 

ท ี ่ ไม สามารถเก็บร ักษาไวไดที่

อุณหภูมิหอง (Non shelf-stable) ที่มี

สวนประกอบของนมในปริมาณใดๆ 

O1 

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที ่อุณหภูมิหอง 

(Non shelf-stable) 

ใบรับรอง (Certificate)  

ฉบับใหม 2 O 

มีข อกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

- ใบรับรองรูปแบบเกา 1 (ลงนามกอนวันที่ 15 ม.ค. 65) 

โดยสามารถใชไดถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 

- ใบรับรอง (Certificate) รูปแบบใหม 2 

ที่ไมมีสวนประกอบของเนื้อสัตว

และมีสวนประกอบของผลิตภัณฑ

แปรรูปที่มีแหลงกำเนิดจากสัตว

นอยกวารอยละ 50 4 

X 

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที ่อุณหภูมิหอง 

(Non shelf-stable) 

ใบรับรอง (Certificate)  

ฉบับใหม 2 
X 

ไมมีขอกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

เฉพาะใบรับรอง (Certificate) ฉบับใหม 2 

ผลิตภัณฑท ี ่สามารถเก็บร ักษาไวไดท ี ่อ ุณหภูมิหอง 

(Shelf-stable) ที่ไมมีสวนประกอบของเนื้อสัตว (ยกเวน 

เจลาติน คอลลาเจน และผลิตภัณฑชนิด highly refined) 

ใบรับรองผู ประกอบการนำเขาอาหาร 

(Private attestation) ฉบับใหม 3 X 

ไมมีขอกำหนดการแนบใบรับรอง

ตั้งแตกอนวันที่ 21 เม.ย. 64 

เฉพาะใบรับรองผูประกอบการนำเขาอาหาร (Private 

attestation) ฉบับใหม 3 

1 Commission Regulation (EU) No 28/2012 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2012 เกี่ยวกับขอกำหนดใบรับรองการนำเขาหรือนำผานสหภาพยุโรปสำหรับ Composite products และการแกไข Decision 2007/275/EC และ Regulation (EC) No 1162/2009 (OJ L 12, 14.1.2012, p. 1–13)  
2 รูปแบบใบรับรองสุขภาพสัตว/Official (Animal health/official certificate) สำหรับการนำเขาผลิตภัณฑอาหารประกอบที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที่อุณหภูมิหอง (Non shelf-stable composite products) และผลิตภัณฑอาหารประกอบที่สามารถเก็บรักษาไวได 

ที่อุณหภูมิหอง (Shelf-stable composite products) ที่มีสวนประกอบของเนื้อสัตวในปริมาณใดๆ (ยกเวน เจลาติน คอลลาเจน และผลิตภัณฑชนิด highly refined) เพ่ือการบริโภคของมนุษย (Model COMP) ดังระบุในบทที่ 50 ภาคผนวก 3 ของ Regulation (EU) 2020/2235  
3 รูปแบบใบรับรองผูประกอบการนำเขาอาหาร (Private attestation) โดยผูนำเขาผลิตภัณฑอาหารประกอบที่สามารถเก็บรักษาไวไดที่อุณหภูมิหอง (Shelf-stable composite products) มายังสหภาพยุโรป ตามมาตรา 14 ของ Regulation (EU) 2019/625 ดังระบุใน 

ภาคผนวก (ANNEX) 5 ของ Regulation (EU) 2020/2235  
4 ยกเวน ผลิตภัณฑอาหารประกอบที่ไมสามารถเก็บรักษาไวไดที่อุณหภูมิหอง (Non shelf-stable composite products) ที่มีสวนประกอบของนมในปริมาณใดๆ 

หมายเหตุ   เปนการเปล่ียนผานเฉพาะ “ใบรับรอง” เทานั้น ไมมีผลบังคับใชกับการยื่นขอตามมาตรา 12 – 14 ของ Regulation (EU) 2019/625 วาดวยผลิตภัณฑอาหารประกอบ (Composite products)  

อางอิงจาก  https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-08/ia_ic_composite-prods_certification-transition-effect.pdf  
Unofficial Translation 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-08/ia_ic_composite-prods_certification-transition-effect.pdf

