
Эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой тогтоол, удирдамжууд 

Европын холбооны 
бус орноос мал, 
амьтны гаралтай 
хүнсний бүтээгдхүүн 
импортлох 

Энд дурьдагдсан тогтоол, шийдвэрийн зүйл ангиуд нь малын эм, 
пестицид, хортой бодисуудын үлдэгдлийн хэмжээнд Европын холбооноос 

тавьж өгдөг шаардлагуудтай нийцэж байгаа болно. 
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1. Энэхүү танилцуулгын зорилго 
 
Энэхүү танилцуулгын зорилго нь амьтны гаралтай бүтээгдхүүнийг Европын холбооны (ЕХ) улсуудад 
экспортлохоор сонирхож буй орнуудад зориулан амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүнд агуулагдах химийн 
бодисын үлдэгдэл, бохирдуулагч нэгдлүүдийн талаар мөрддөг Европын холбооны хууль, тогтоомжийг 
танилцуулахад оршиж байгаа юм.  
 
Энэхүү танилцуулганаас одоо мөрдөж буй хууль эрх зүйн шаардлагуудыг хэрхэн биелүүлэх, жишээлбэл 
үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрийн бүтэц, эсвэл үр дүнг хэрхэн мэдээлэх гэх мэт мэдээллүүдийг авах боломжтой 
бөгөөд мөн адууны мах, зөгийн бал, өлөн гэх мэт зарим бүтээгдхүүнд зориулсан импортын тусгай шаардлагыг 
дэлгэрэнгүйгээр бичсэн байгаа.  

 

 
2. ЕХ-ны орнуудын хүнсний аюулгүй байдал: Хэрэглэгчдийг хамгаалах  

 
ЕХ нь дэлхийн хамгийн том хүнсний бүтээгдхүүн импортлогч орон бөгөөд мөн хамгийн том хүнс экспортлогч 
орны нэг юм. Бидний мөрдөж буй хууль дүрэм дэлхийн хэмжээнд энэ чиглэлийн худалдаа эрхлэгч түншүүдэд 
шууд нөлөөлж байна. Европын улс орнуудын иргэд аюулгүй хүнс хэрэглэхийг хүсч байдаг бөгөөд энэхүү 
аюулгүй байдлыг хангахын тулд улс төрийн болоод эдийн засгийн өндөр үнэ төлөгдөж байдаг юм.  
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3.   Амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүнд агуулагдах химийн нэгдлүүд, хортой бодисын үлдэгдлийг 
хянах талаархи Европын холбооны хууль дүрмүүд 

 
Амьтны гаралтай бүтээгдхүүнд агуулагдах аюултай, хортой малын эм, пестицидийн үлдэгдэл болон 

байгаль орчноос үүдэлтэй хортой бохирдуулагч бодисуудад хэрэглэгчдийг өртөхөөс Тусгай хууль журмууд 
хамгаалж байдаг (Directive 96/23/EC). 
 
ЕХ-ны орнуудаас хууль бус, хортой химийн бодисуудын агууламжийн хэмжээг амьтны гаралтай 
бүтээгдхүүнд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн малын эмийн зүй бус хэрэглээг илрүүлэх зорилгоор Үлдэгдлийн 
хянах төлөвлөгөөг мөрдөж ажилладаг. Мөн аль болох хүнсний бүтээгдхүүн дэх ийм төрлийн бодисуудын 
үлдэгдлийг багасгахын тулд шаардлагатай алхмуудыг авч хэрэгжүүлдэг байна. Жил бүр Европын Холбооны 
Комиссоос Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг хүлээн авч баталж байдаг.   
 
ЕХ-ны орнууд импортын хүнсний бүтээгдхүүнээс дээж авч байх ёстой (Regulation (EC) No 136/2004) 
 
Малын эм, пестицид, хортой бохирдуулагчдын хэмжээ Европын Холбооноос баталсан хязгаараас давсан 
тохиолдолд хүлээн авахгүйгээр, буцаадаг байна (4.3-ийг харах). Тухайн бүтээгдхүүнд ЕХ-оос агууламжийн 
хязгаарыг нь заагаагүй бодис илэрвэл тэдгээрийг бас буцааж болно.  
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4. Европын холбооны бус орноос амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүн импортлохоор зорьж 
байгаа тохиолдолд тавигддаг Химийн бодисын үлдэгдлийг хянахад тавигддаг шаардлагууд 

 
Directive 96/23/EC-д холбогдох шаардлагуудыг тусгасан байдаг (29 болон 30 дугаар зүйл). 29 дүгээр зйүлд 
зааснаар ЕХ-ны гишүүн биш орон өөрсдийн Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө, энэхүү шийдвэрийн Хавсралт 1-д 
заасан химийн бодисын үлдэгдэл болон аюултай нэгдлүүдийг хянаж шалгадаг гэсэн баталгааны хамт 
ирүүлэхийг шаардсан байдаг.  Баталгаа нь энэхүү шийдвэрт заасан болон доорхи шаардлагуудыг хангасан  
байх ёстой 
 

 
• Шийдвэрийн 4 дүгээр зүйл болон 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг тодорхой нарийвчлалтайгаар гаргасан 

байх 
• Directive 96/22/EC-ийн 11(2) зүйл 

 
Гол шаардлагууд: 
 

• Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө нь төв байгууллагаасаа зохион байгуулж, хоорондоо үйл ажиллагааа нь 
уялдсан байх 

• Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг олгосон хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг тайлбарлах, малын 
эмийн хэрэглээ, тэдгээрийн тархалтын талаархи мэдээлэл 

• IV хавсралт 6-р мөр (Article 7, Directive 96/23/EC) болон Decision 97/747/EC –ын хавсралтанд заасны 
дагуу дээж авах тоо, давтамжийн дагуу дээж авч шинжилсэн нийт тоо хэмжээ 

• Дараахь тохиолдлуудад ЕХ-ны орнууд руу импортлох боломжгүй (Article 11 (2), Directive 96/22/EC) 
 

а. Амьтад (мөн тэдгээрээс гаралтай бүтээгдхүүн)-нд stilbenes, thyrostats, oestradiol-ыг ямар нэг 
зорилгоор хэрэглэсэн тохиолдолд 
 

в. Амьтанд (мөн тэдгээрээс гаралтай бүтээгдхүүнд) зарим төрлийн стероид, гормон, beta-agonist-
уудыг өсөлтийг хурдасгах зорилгоор хэрэглэсэн тохиолдолд  

 
 

 

 “Ангилах систем”-д тавигдах шаардлага 
 
Хэрвээ ЕХ-ны гишүүн биш орон гормон болон beta-agonist-уудыг амьтны өсөлтийн зорилгоор 
хэрэглэхийг зөвшөөрдөг тохиолдолд ангилах системтэй буюу экспортын зорилгоор өсгөж буй амьтанд 
(мөн тэдгээрийн гаралтай бүтээгдхүүнд) эдгээр бодисуудыг ямар ч тохиолдолд хэрэглээгүй болохыг 
үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөндөө тусгаж, баталгааг гаргавал хүлээн авч баталж болно.    
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4.1 Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг батлах, үнэлэх 

 
ЕХ-ны гишүүн биш орон ЕХ-ны улсад амьтны гаралтай бүтээгдхүүн экспортлох эрхтэй болохын тулд тухайн 
бүтээгдхүүн тус бүр дээр Үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрийг экспортлогч орны зүгээс хамгийн эхний ээлжинд 
хүргүүлэх ёстой. Decision 2011/163/EU-д Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг баталсан орнуудын жагсаалт байна.  
 
Өөрөөр хэлбэл ЕХ-ны орнуудад экспорт хийхийн тулд Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг батлах нь урьдчилсан 
бэлтгэл ажлын нэг юм. ЕХ-ны амьтан болон хүн амын эрүүл мэндийн шаардлагуудыг биелүүлсэн байх ёстой – 
Энэ талаархи удирдамжийг харах 
 
4.1.1 Төлөвлөгөө болон үр дүнг явуулах эцсийн хугацаа 
 
ЕХ-ны гишүүн биш орон жил бүрийн 3 сарын 31-ны дотор ЕХ-ны Комисст өмнөх жилийн үлдэгдлийг хянах 
төлөвлөгөө болон гарсан үр дүнгийн мэдээллийг явуулж байна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.2 Үнэлгээ 
 
ЕХ-ны Комисс тухайн орноос ирүүлсэн Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөний бичиг баримт нь ЕХ-ны хууль 
дүрмийн хүрээнд нийцэж, баталгааг гаргаж өгч чадаж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийнэ. Энэхүү танилцуулгын 4.1, 
4.3, 4.4-д үнэлгээ хийхэд авч үздэг шаардлагуудыг тайлбарлаж бичсэн байдаг. Үнэлгээг тогтмол хугацаанд 
явуулж байна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Health and food audits and analysis DG Health and Food Safety European Commission 

Grange, Dunsany, Co Meath, C15DA39, IRELAND Tel: 00353 46 9061833 /Fax: 00353 46 
9061705 

E-mail: SANTE-TCRESIDUEPLANS@ec.europa.eu 

Эерэг үнэлгээнд үндэслэж ЕХ-ны гишүүн биш орон цаасан хэлбэрээр баталгааны гэрчилгээг 
хүлээн   авах бөгөөд энэ нь зөвхөн тухайн бүтээгдхүүнд хамааралтай болно. Хэрвээ Комиссын 
аудитын зүгээс үлдэгдлийг хянах системийн хэрэгжилт санал болгож буй баталгааг гаргаж өгөх 
чадамжгүй байна гэж үзвэл, эсвэл жил бүр хяналтын төлөвлөгөөг хугацаанд нь илгээж чадаагүй 
бол жагсаалтаас хасах, жагсаалтанд оруулахгүй байх гэсэн үр дагавартай байх болно. 
  

 

mailto:SANTE-TCRESIDUEPLANS@ec.europa.eu
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4.2.Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөний бүрэлдхүүн хэсгүүд 

 
4.2.1 Анхны төлөвлөгөөнд зайлшгүй орсон байх ёстой шаардлагууд 
 

• ЕХ-ны гишүүн биш орны эрх бүхий байгууллагуудын бүтэц, өөрөөр хэлбэл Үлдэгдлийг хянах 
төлөвлөгөөг зураглах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх олон нийтийн буюу улсын байгууллага болон бусад 
хамтран ажиллах газар, байгууллагууд. Нэмэлтээр тэдгээр оролцогч байгууллагуудын мэдээлэл, хүн 
хүчний нөөц 

• Малын эмийг хэрэглэх, эрх олгох, хориглох үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмыг хуульчилсан эрх 
зүйн бичиг баримтуудын мэдээлэл, тайлбар, Ялангуяа гормон болон beta-agonist-уудыг хэрэглэх, 
зөвшөөрөх, хориглох процессыг сайн тайлбарласан байх шарадлагатай. Хэрвээ өсөлтийн зорилгоор 
гормон болон beta-agonist-уудыг зөвшөөрдөг бол “ангилах систем” заавал нэвтрүүлсэн байх 
шаардлагатай бөгөөд энэ тусгай хөтөлбөрт тавигддаг шаардлага болох урьдчилсан зөвшөөрөх, 
гэрчилгээжүүлэх процесс, бүртгэл хөтлөх заалтууд, хөтөлбөрийн хүрээнд өсөж үржиж буй амьтад, 
тэдгээрийн гаралтай бүтээгдхүүнийг ялгаж салгах боломжтой, мөн тодорхойлох системтэй байх, эргэж 
мөшгих боломжтой байх ёстой.  

• Үлдэгдлийг шинжлэх лабораторуудын жагсаалт, тэдгээрийн баталгаажуулалтын статус 
 
4.2.2 Үлдэгдлийг хянах дараагийн шатны төлөвлөгөө 
 
ЕХ-ны гишүүн биш орнууд жил бүрийн үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг ЕХ-нд явуулахдаа хуулийг хэрэгжүүлэх 
системийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллээ явуулах шаардлагагүй юм. Зөвхөн мэдээлэх шаардлагатай, өөрчлөлт, 
шинэчлэлтүүдийг мэдээлж байх хэрэгтэй, үүнд: 
 

• Тухайн химийн бодисын үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө 
• Өмнөх жилийн төлөвлөгөөний үр дүн, хэрэгжилтийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон төлөвлөсөн 

болон шинжилгээнд авсан дээжний тоог харьцуулсан байх, “эерэг” буюу нийцээгүй үзүүлэлтийн үед 
авсан арга хэмжээний талаархи товч мэдээлэл. Эдгээр мэдээллүүд нь төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжиж буйг 
нотлох баримтууд бөгөөд эрх бүхий байгууллагын ажлаа гүйцэтгэж буй чадамжийг илэрхийлж байгаа 
юм.  

 
ЕХ-ны гишүүн биш орнууд мэдээж хэрэг анхны хөтөлбөрт оруулж өгсөн мэдээлэл баримтуудыг хэрвээ 
хүсвэл дахин оруулж өгч болно.   
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4.3 Үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрийн бүтэц 
 

Энэхүү танилцуулгын 4.4-т төлөвлөгөөг зохиох болон шаардлагатай нэмэлт баримт бичгүүдийн загваруудын 
мэдээллийг оруулсан байгаа. Комиссын зүгээс Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөнөөс харахыг хүлээж буй 
мэдээллүүдийг ерөнхийд нь товчлон гаргасан. Эдгээр мэдээллийг ашигласнаар бүх мэдээллүүд, тоо 
баримтуудыг нэгэн ижил загварт оруулан үнэлгээний явцыг хурдасгахад ач холбогдолтой юм.  
 

4.3.1 Төлөвлөгөөнд хамрагдах бүтээгдхүүний жагсаалт 
 

Төлөвлөгөөнд Европын холбооны орнууд руу экспортолж байгаа болон экстпортолохоор төлөвлөж буй 
бүтээгдхүүнийг л зөвхөн оруулах ёстой. Шинэ бүтээгдхүүн экспортлох тохиолдолд төлөвлөгөөг мөн дахин ЕХ-
нд хүргүүлнэ.  
 
4.3.2 Дээж авах тоо хэмжээ болон тэдгээрийн давтамж 
  
Directive 96/23/EC-д тодорхой заасан байдаг. Эдгээр тоо хэмжээ нь үндэсний хэмжээнд жилд үйлдвэрлэж буй 
нийт бүтээгдхүүний тоо хэмжээнээс хамаарна. ЕХ-ны орон бүр дараахь хүснэгтэнд нэгтгэсэн тоо хэмжээг 
ашиглаж байх ёстой.  
 
ЕХ-ны гишүүн биш орнуудын хувьд дээж авах тоо хэмжээ нь экспортонд гаргах тоо хэмжээтэй уялдана. 
Жишээлбэл, тухайн орны ямар ч фермерийн аж ахуйгаас ЕХ-ны улс руу бүтээгдхүүнээ экспортлох эрхтэй 
тохиолдолд дээжинд хамрагдах мал, амьтны тоо үндэсний хэмжээнд нэг жилд үйлдвэрлэж буй тоо хэмжээнээс 
тооцогдоно. ЕХ-ны орнуудад мөрдөгддөг шиг яг адилхан байдлаар дээжний тоо, дээж авах давтамжийг мөрдөнө. 
Хэрвээ ЕХ-ны гишүүн биш орноос зөвхөн тодорхой тооны мал, амьтныг экспортлох эрхтэй бол дээж болон 
давтамжийн хэмжээг тогтоохдоо тухайн бүлэг амьтны тооноос хувь тооцно.  
 
Дээж бүрт нэг болон нэгээс дээш химийн нэгдлүүдийн шинжилгээг хийнэ.  
 
Дээжийг авахдаа тухайн зүйлийн амьтны үйлдвэрлэлийн шат, дамжлага бүрийг хамарсан эсвэл онцгойлон зааж 
өгсөн үйлдвэрлэлийн дамжлагаас дээжийг авна.  Жишээлбэл: загасны дээжинд В бүлгийн ангилалд хамаарах 
химийн нэгдлүүдийг шинжлэх бөгөөд зах зээлд зарагдахад бэлэн буюу хэрэглэгчдэд шууд хүргэхийн өмнөх 
дамжлагаас дээжийг шинжилгээнд хамруулна – гэхдээ эдгээр дээжүүдийг фермерийн аж ахуйгаас эсвэл 
боловсруулах үйлдвэрийн газраас ч юм уу, хамгийн гол нь шинжилгээний хариу нийцэхгүй гарсан тохиолдолд 
эргэн мөшгих боломжтой байхаар дээжийг авахад анхаарах нь зүйтэй.  
 
Амьтны зүйлтэй холбоотой мэдээллүүдийг Directive 96/23/EC, Decision 97/747/EC-ээс харах 
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Бүтээгдхүүн/зүйлийн төрлөөс нь хамааран дээж авах 
(Directive 96/23/EC болон Decision 97/747/EC) 
 

Зүйл Бүтээгдхүүн Давтамж 
 

Үхэр 
 

мах 
 
Өмнөх жилд нядалсан нийт малын 0.4% 

 
Үхэр, хонь, ямаа 

 

 
сүү 

 
Нийт жилийн үйлдвэрлэлийн 15000 тонн тутамд 1 
дээж, нийт 300 дээж 

 
Гахай 

 
Мах 

 
Өмнөх жилд нядалсан 
нийт малын 0.05% 

 
Хонь, ямаа 

 
Мах 

 
Өмнөх жилд нядалсан 3 сараас дээш малын 0.05% 

 
Адуу 

 

 
Мах 

 
Давтамж болон хамгийн бага авах дээжний тоог 
заагаагүй 
 

 
Шувуу 

 

 
Мах 

 
Өндөг 

 

Нийт үйлдвэрлэлийн 200 тонн тутамд нэг (нядалгааны 
жин) 
 
Хүнсний хэрэглээнд зориулсан нийт үйлдвэрлэлийн 
1000 тонн тутамд нэг – хамгийн багадаа 200 дээж 

 
Туулай 

 

 
Мах 

Жилийн нийт үйлдвэрлэлийн эхний 3000 тонн тутмын 
300 тонноос 10 дээж, түүний дараа 300 тонн тутмаас 1 
дээж 

 
Фермерийн болон зэрлэг 

ан 
 

 
Мах 

 
Хамгийн багадаа 100 дээж 

 
Фермийн үржүүлгийн 

загас 

 
Мах 

 
Нийт жилийн үйлдвэрлэлийн (нядалгааны жингээр) 
100 тонн тутмаас 1 дээж 

 
Зөгий 

 

 
Зөгийн бал 

 
Жилийн нийт үйлдвэрлэлийн эхний 3000 тонн тутмын 
300 тонноос 10 дээж, түүний дараа 300 тонн тутмаас 1 
дээж 
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4.3.3  Үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрт хамаарагдах үлдэгдлүүдийг сонгох 
 
Directive 96/23/EC-д зааснаар энэхүү шийдвэрийн I Хавсралт-д жагсаасан бүлэг химийн бодисуудын үлдэгдлийг зохих 
түвшинд байгаа болохыг экспортонд гаргаж буй бүх бүтээгдхүүндээ батлах ёстой болохыг шаардсан байдаг. Химийн 
нэгдлүүдийг А болон В гэсэн хоёр бүлэгт хуваадаг.  
 
А бүлэгт хамаарах химийн бодисуудыг ЕХ-ны орнуудад хүнсний зориулалтаар өсгөж байгаа амьтдад хэрэглэхийг бүр 
мөсөн хориглодог.Энэ бүлгийг дотор нь 6 дэд бүлэгт хуваана (А1-А6).   
 
В бүлэгт фармакологийн хувьд идэвхитэй химийн бодисууд, малын эмүүд ордог. Эдгээр нэгдлүүдийг ЕХ-ны орнуудад 
хүнсний хэрэгцээнд өсгөн үржүүлж байгаа мал, амьтдад хэрэглэхийг зөвшөөрөх бөгөөд Regulation (EU) No 37/2010-д 
тэдгээр бодисуудын жагсаалтыг бичсэн байна. Мөн В бүлэгт органик хлорин болон органик фосфатын пестицидүүд, 
хар тугалга, мөнгөн ус зэрэг бохирдуулагч металлууд орсон байдаг. Энэ бүлгийг 3 дэд хэсэгт хуваасан (В1, В2, В3) ба 
эдгээр дэд бүлгүүд нь дотроо дахин дэд бүлгүүдэд хуваагдана. 
 
А болон В дэд бүлгүүдийн заавал шинжилгээнд хамрагдсан байх ёстой химийн нэгдлүүдийг Directive 96/23/EC-ийн II 
хавсралтанд жагсааж бичсэн байна. ЕХ-ны орнууд эдгэрэ дүрмийг ягштал биелүүлэх шаардлагатай бөгөөд ЕХ-ны 
гишүүн биш орнуудад зарим нэг уян хатан боломжуудыг олгосон байж болох юм.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бүлгийн нэгдлүүдийн хувьд маа-н үйлдвэрлэлийн явцад хэрэглэж байх магадлалтай, эсвэл буруу зорилгоор 
хэрэглэсэн байж болзошгүй гэсэн химийн нэгдлүүдийн шинжилгээг ЕХ-ны гишүүн биш орнууд заавал хийх 
хэрэгтэй.Мөн шинжилгээнд авсан химийн нэгдлүүдийг яагаад сонгосон болохыг эрсдэлд суурилсан баримт, 
тайлбартайгаар ирүүлэх хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ В бүлэгт багтсан химийн нэгдлүүдийн үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөнд 
оруулаагүй тохиолдолд яагаад оруулагүй болохыг тайлбарлаж, мөн дараахь мэдээллийг багтаасан байх шаардлагатай 
юм. Үүнд:  
 

• Зөвшөөрөлтэй, эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх эмүүдийг бүгдийг бүртгэсэн байх, мал, амьтны зүйл тус 
бүрээр нь, хэрэглэж буй эмүүдийн ангиллыг антибиотик, anthelminits гэх мэтээр бүртгэж бичсэн байх, Өмнөх 
жилүүдийн хяналтын мэдээлэл дээр үндэслэн хяналтын төлөвлөгөөнд В бүлгийн химийн нэгдлүүдийг 
хамруулах шаардлагагүй болохыг баталсан шийдвэр 

• Химийн нэгдэл тус бүрийн химийн эрсдлийн үнэлгээ, эсвэл хоруу чанарын мэдээлэл, экспортонд гаргаж буй 
маа-н салбар тус бүрт тухайн химийн бодисыг хэрэглэж буй арга барил, агуулагдаж болзошгүй үлдэгдлээс 
үүсэлтэй хэрэглэгчдэд үүсч болох эрсдэл зэргийг оруулах,  
 

ЕХ-ны гишүүн биш орнуудын үндэсний хэмжээнд мөрддөг хууль дүрэм нь Directive 96/23/EC-тай бүрэн нийцэж байдаг 
бол дээр дурьдсан асуудлуудын 2 ба 3 дугаар асуудлыг заавал биелүүлэх шаардлагагүй юм.  
 

А бүлгийн нэгдлүүдийн хувьд хориглосон эсвэл маш хатуу чанга хяналттай байх ёстой гэсэн ангилалд 
хамаарагддаг учраас эдгээр бодисуудыг хянахад ЕХ-ны орнууд маш их анхаарал тавьдаг. ЕХ-ны гишүүн бус 
орнууд А1-А6-д хамаарагдах химийн нэгдлүүдийн агууламжийг тодорхой нэр заагдсан бүтээгдхүүнд 
агуулагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих ёстой. Хэрвээ эдгээр бодисуудын үлдэгдлийг хянах шнижилгээ 
төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй тохиолдолд, Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөг батлахгүй байж болох бөгөөд эдгээр 
бүтээгдхүүнийг ЕХ-ны орнууд руу экспортолж чадахгүй нөхцөлд хүрнэ. 
 

ЕХ-ны орнуудын маа-н үйлдвэрлэлд хэрэглэхийг хориглосон боловч одоогоор А жагсаалтанд хараахан 
оруулаагүй байгаа хэд хэдэн химийн нэгдлүүд байна, жишээлбэл: malachite green (загасны мөөгөнцрийн 
өвчний эсрэг эмчилгээнд хэрэглэдэг), olaquindox, carbox, nitrofuran, nifursol зэрэг бодисуудыг мал, амьтны 
тэжээлд хэрэглэхэд химийн эрсдэлтэй болохыг тогтоосон учраас ЕХ-ны орнуудад хориглосон байна. 
Комисст зөвлөлгөө өгдөг бие даасан, хараат бус шинжлэх ухааны хорооноос olaquindox, carbox, nifursol-ын 
талаар саналаа өгсөн байна. ЕХ-ны гишүүн биш орнуудад эдгээр химийн нэгдлүүдийг хэрэглэхийг 
зөвшөөрдөг тохиолдолд ЕХ-ны хууль дүрэм адил үйлчлэх хүрээнд ЕХ-ны зах зээлд нийлүүлэх гэж буй маа-
н гаралтай бүтээгдхүүнд эрх бүхий байгууллагаас шинжилгээ хийх, эсвэл хяналт тавих өөр стратегийг 
баримтлах хэрэгтэй болно.   
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Кодексийн хорооноос баталсан үйлдэгдлийг хянах арга ажиллагааны удирдамжийг мөрдөж ажилладаг орнуудын хувьд 
В бүлгийн нэгдлүүдийг хянах шаардлагагүй болохыг эрсдэлд суурилан гаргасан шийдвэр байсан гэдгийг тайлбарлах 
ёстой.  
 

Хүснэгт 2-т мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдхүүнд агуулагдах хэмжээг шалгах шаардлагатай химийн 
нэгдлүүдийн жагсаалтыг оруулсан байна. ЕХ-ны зүгээс заавал шалгах шаардлагатай гэж үзэж байгаа химийн 
нэгдлүүдийг “E” гэж тэмдэглэдэг. Мөн өөр бусад бүтээгдхүүнд ч гэсэн түгээмэл илэрдэг химийн нэгдлүүдэд мөн 
адилхан үйлчилнэ. Шинжлүүлэх магадлал өндөртэй, бусад химийн бодисуудыг “HD” (highly desirable) гэж тэмдэглэнэ. 
HD нэгдлүүдийг шинжлэхгүй байх шийдвэрийг төлөвлөгөөнд тусгасан тохиолдолд шалтгааныг тайлбарлаж 
баримттайгаар баталгаажуулах хэрэгтэй. Химийн бодисуудын хүснэгтэнд оруулсан энэхүү жагсаалтыг бүгдийг 
багтаасан гэж үзэж болохгүй.  
 
ЕХ-ны гишүүн бус орнуудын эрсдэлд суурилсан үнэлгээн дээр үндэслэн нэмэлтээр өөр төрлийн химийн бодисуудын 
шинжилгээг хийж болно.  
 
 
4.3.4 Үлдэгдлийн дээд хязгаар, Амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүнд агуулагдах үлдэгдлийн дээд хязгаар 
 
Regulation (EC) No 470/2009 – амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүнд агуулагдах эмийн үйлчилгээтэй идэвхитэй 
бодисуудын агууламжийн хамгийн дээд хязгаарыг тогтоох арга ажиллагааг зааварчилж өгсөн.  
 
Regulation (EU) No 37/2010 – ын хавсралтанд бүх үлдэгдлүүдийн агууламжийн хамгийн дээд хязгаарыг (MRLs)-ын 
жагсаалт байна. 
 
Regulation (EC) No 396/2005 – пестицидийн үлдэгдлийн хамгийн дээд хязгаарыг (MRLs) - тогтоож өгсөн байна. Эдгээр 
мэдээллүүд нь төрөл бүрийн дүрэс журамд тусгагдсан байдаг бөгөөд олон түмэнд нээлттэй, Комиссын харьяанд байдаг 
мэдээллийн сангаас харж танилцах бүрэн боломжтой.  
 
Regulation (EC) No 1881/2006 – байгаль орчныг бохирдуулагч химийн бодис, жишээлбэл хүнд металлын хамгийн дээд 
хязгаарыг (MRLs) – тогтоож өгсөн.  
 
ЕХ-нд хэрэглэдэг “тэжээлийн нэмэлтүүд” хэмээн ангилалд хамаардаг зарим химийн бодисууд (coccidiostats, 
histomonstats) нь мал, амьтныг тэжээх явцад түүнээс гаралтай бүтээгдхүүнд агуулагдаж, үлдсэн байж болзошгүй байдаг.  
 
ЕХ-ны Малын Нэмэлтүүдийн Бүртгэлийг харах. 
Зөвшөөрөгдсөн coccidiotstats болон histomonostats-уудад дараахь бодисууд орно.  
 
 

 
 

Зөвшөөрөгдсөн эдгээр бодисуудын зарим нь мал эмнэлгийн бодисууд, зарим нь малын тэжээлийн нэмэлтүүд (зарим 
тохиолдолд давхар зорилгоор ч хэрэглэнэ) болгож хэрэглэдэг. Малын эмийн үлдэгдлийн хамгийн дээд хязгаар (MRLs) 
нь малын тэжээлд байх хамгийн дээд хязгаар (MRLs) – болж өгнө. Тийм учраас decoquinate; halofuginone; lasalocid; 
monensin-ийн хамгийн дээд хязгаар MRLs-ын хэмжээг Regulation (EC) No 470/2009 - малын эмийн үлдэгдлийн дээд 
хязгаар (MRL) гэж оруулсан байдаг бол Regulation (EU) No 37/2010-ийн Хавсралтанд эдгээр бодисуудыг малын 
тэжээлийн нэмэлт гэсэн ангилалд оруулсан байдаг.   
 
Сoccidiotstats болон histomonostats-ийг зөвхөн малын тэжээлд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн учраас тэжээл тус бүрт 
агуулагдах бодис тус бүрийн дээд хязгаарыг (MRL) зааж өгсөн байдаг. Жтшээлбэл: Regulation (EC) 109/2007-д тахианы 
махан дахь monensin болон цацагт хяруулын эдэнд агуулагдах Coxidin – monensin sodium-ийн үлдэгдлийн дээд 
хязгаарыг заасан.  

decoquinate; robenidine; halofuginone; diclazuril. 

monensin; salinomycin; maduramycin; semduramycin; 

lasalocid; narasin and narasin combined with nicarbazin. 
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Малын тэжээлүүд хоорондоо холилдсоноос бохирдол үүсч болох бөгөөд өөрөөр хэлбэл бусад зүйлийн амьтдын тэжээлд 
маш өчүүхэн ул мөр төдий түвшинд хуримтлагдаж болзошгүй. Regulation (EC) No 124/2009-д ”non target species” буюу 
явцын дунд өртсөн амьтнаас гаралтай хүнсэнд агуулагдаж байх Сoccidiotstats болон histomonostats үлдэгдлийн дээд 
хязгаарын мэдээллийг зааж өгсөн.   
 
 
4.3.5 Амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүнд агуулагдах үлдэгдлийн хамгийн доод үзүүлэлтүүдийн хязгаар 
(MRPL), “Арга хэмжээ авч эхлэх цэг” 
 
Хүнсний зориулалтаар өсгөж байгаа мал, амьтанд хэрэглэхийг хориглосон, эсвэл зөвшөөрдөггүй учраас хамгийн доод 
хязгаар гэсэн үзүүлэлтийг сhloramphenicol, nitrofurans, malachite green (Decision 2002/657/EC) зэрэг бодисуудад 
хэрэглэдэг.  Хамгийн доод хязгаар (MRPL) гэдэг нь шинжилгээгээр дээжин дэх тухайн бодисын агуулагдах ёстой 
хамгийн бага хэмжээ юм. Хүнсний бараа бүтээгдхүүнд шалгалт хийх явцад энэхүү үзүүлэлтэнд тулгуурлан арга хэмжээ 
авах эсэхийг ийдвэрлэнэ.  
 
Доорхи хүснэгтэнд орчин үед мөрдөж буй хамгийн доод хязгаар (MRPL)-ын хэмжээг нэгтгэн харуулж байна.  
 

ЕХ-нд мөрддөг зарим бодисуудын хамгийн доод хязгаар (MRPL) 
 

Химийн бодис 
болон 
метаболит 

 
Матриц 

 
Хамгийн доод хязгаар 

(MRPL) 

 
Ишлэл авах 

 
 

Chloramphenicol 

 
Мах, өндөг, сүү, шээс, 
зөгийн бал, загасны аж 

ахуйн, далайн 
бүтээгдхүүн 

 
 

0,3 μg/kg 

 
 
 
 
 
 

Commission Decision  
2003/181/EC 

(amending Decision 2002/657/EC) 

Medroxyprogesterone 
acetate 

 
Гахайн бөөрний өөх 

 
1 μg/kg 

Nitrofuran 
metabolites: 

− furazolidone 
− furaltadone 
− nitrofurantoin 
− nitrofurazone 

 
 
 
Далайн гаралтай 

бүтээгдхүүн дэх 
шувууны төрлийн мах 

 
 
 

1 μg/kg 

Malachite green болон 
leucomalachite-ийн нийт 

хэмжээ 

 
 

 

2 μg/kg 

 
Commission Decision 2004/25/EC 
(amending Decision 2002/657/EC) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470232936131&amp;uri=CELEX%3A32003D0181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470232936131&amp;uri=CELEX%3A32003D0181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470232936131&amp;uri=CELEX%3A32003D0181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470233026995&amp;uri=CELEX%3A32004D0025
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4.4 Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө, тэдгээрийн үр дүнг харуулахад хэрэглэх ерөнхий удирдамж болон 

маягтууд    
 
Хэрвээ ЕХ-ны гишүүн биш орон үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ЕХ-нд хүчин төгөлдөр мөрддөг 
хуулийн хүрээнд адилхан түвшинд мөрдөж хэрэгжүүлдэг гэдгийг баталж байвал ЕХ-ны зүгээс үнэлгээ хийх 
шаардлагатай ба энэ зорилгоор дараахь бичиг баримт, нэмэлт мэдээллүүдийг оруулсан байна.  
 

1. Хүснэгт 1. (2016 оны 8 сарын 16-нд шинэчилсэн) – эрх бүхий байгууллага бөглөсөн байх, 4 гол 
хэсгүүдээс бүрдэнэ, эрх бүхий байгууллага, үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө, лабораторийн сүлжээ, малын 
эмийн зөвшөөрөл олгох болон хяналтын мэдээллийг оруулах 

2. Хүснэгт 2. (2016 оны 10 дугаар сарын 11-нд шинэчилсэн). Мал амьтны зүйл тус бүр, эсвэл бүтээгдхүүн 
тус бүр дээр заавал хянах шаардлагатай химийн бодис, химийн бодисын бүлгүүдийг нэгтгэн оруулах 

3. Бараа бүтээгдхүүн тус бүрээс авах дээжний хэмжээ, дээжний давтамж зэргийг Directive 96/23/EC болон 
Decision 97/747/EC-д заасан дээж авах шаардлагын дагуу мэдээллийг нэгтгэсэн байна.  

4. Төлөвлөгөөний загвар (2009-10 сарын 06-нд шинэчилсэн). Excel файлд үйлдвэрлэлийн тоот хэмжээг 
оруулангуут ЕХ-ны дүрэм ёсоор хамгийн бага авах ёстой дээжний хэмжээ автоматаар гарч ирнэ. 
Аналитийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл, дээж авах ёстой материалууд, шалгалтын болон 
баталгааажуулалтын аргууд зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүйг энд оруулж болно.  

5. Усны болон далайн гаралтай бүтээгдхүүн (finfish, shrimp) бүрт хөтөлсөн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
зүйл бүрээр нь оруулж өгсөн байна.  

6. ЕХ-ны орнуудад бүгдийг нь хориглосон бус, зөвшөөрөгддөг зарим химийн бодисуудын нэрсийг 
мэдээлэл авах үүднээс жагсаасан. Химийн бодис тус бүрээр нь (Directive 96/23-ын Хавсралт 1)-д заасан 
Химийн бодисуудын бүлэг, бодисуудын Химийн абстрактийн service (Chemical Abstract Service, CAS) –
ыг зааж өгсөн байдаг. 

Бүтээгдхүүн тус бүрээр нь гаргасан үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгтээс (2007 оны 02 дугаар сарын 02-нд шинэчилсэн) 
ЕХ-ны гишүүн биш бүх орнуудын мэдээллийг нэг ижил байдлаар харах боломжийг олгож байгаа юм. 
 

 

 

Үлдэгдлийн түвшин/хязгаарыг илрүүлэх шинжилгээний аргачлал нь ЕХ-нд мөрдөж байгаатай 
ижилхэн байх ёстой бөгөөд (4.3.4 болон 4.3.5-ийг харах) тэдгээрийг мөн баталгаажуулах 
шарадлагатай. Шинжилгээний аргачлалын болон үзүүлэлтийн талаар Decision 2002/657/EC 
(энгийн идэвхтэй бодис), Directive 2002/63/EC (пестицид), Regulation (EC) No 333/2007 
(бохирдуулагч), Regulation (EC) No 401/2006 (микотоксин), Regulation EU No 589/2014 
(диоксин/PCBs) –д дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. 
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5. Зарим бүтээгдхүүнд зориулсан мөрдөх шаардлагатай тусгай дүрмүүд 
 

5.1 Адуу: Европын холбооны улсууд руу импортлоход болон үлдэгдэлд тавьдаг шаардлагууд 
5.1.1 Европын холбооны нөхцөл байдал 
5.1.2 Адууны пасспорт болон хэрэглэсэн малын эмийн тэмдэглэгээ 
5.1.3 Хэрэглэхийг хориглосон малын эмийн жагсаалт 
5.1.4 Европын холбооны бус улсуудад тавигддаг шаардлага 
5.2              Өлөн: Зөвхөн өлөнг Европын холбооны улсууд руу экспортлох үед чөлөөлөгдөнө 
 
Энэ бүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Англи хэл дээрх эх хувиас доорх холбоосоор нэвтэрч танилцах 
боломжтой.  
 

 “Imports of food of animal origin from non-Eu countries” : 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-
eu_brochure_en.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Зөгийн баланд агуулагдах үлдэгдлүүдийн тухай 
 
Directive 2011/110/EC-д Зөгийн балны тухай тодорхойлолтыг дэлгэрэнгүй заасан байдаг. Зөгийн балны хувьд 
харьцангуй цөөхөн, ж: tau-fluvalinate болон amitraz зэрэг фармакологийн хувьд идэвхитэй химийн нэгдлүүдийн 
(MRL) буюу хамгийн дээд хэмжээнд зөвшөөрөгдөх түвшинг зааж өгсөн байдаг. ЕХ-ны орнуудад балны 
зорилгоор өсгөж буй зөгийнд нянгийн эсрэг эм хэрэглэхийг зөвшөөрдөггүй учраас зөгийн баланд агуулагдах 
зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээ байхгүй. Харин ЕХ-ны биш орнуудад балны зөгийг эмчилэхэд зориулж нянгийн 
эсрэг эм бэлдмэлүүд хэрэглэхийг зөвшөөрдөг учраас зөгийн балны импорттой холбоотойгоор бэрхшээлүүд үүсч 
байна.  
 
Комиссын зүгээс энэ талаар баримтлах байр суурийн хувьд өөрчлөлт гарч байна. Өмнө нь ЕХ-нд дээд хэмжээ 
(MRL)-г мөрддөггүй байх үед импортоор худалдааны зориулалтаар оруулж буй зөгийн баланд химийн бодисын 
үлдэгдэл илэрсэн тохиолдолд ЕХ-нд зарах нь “тэвчих боломжгүй” (zero tolerance) гэсэн байр суурьнаас ханддаг 
байсан. Харин одоо энэ тохиолдолд гуравдагч орнуудын бал авах зориулалтаар өсгөж буй зөгийнд хэрэглэдэг 
нянгийн эсрэг эмүүдийн агууламжийг нь балнаас бусад бүтээгдхүүн дээр EU-д мөрддөг хэмгийн дээд хязгаар 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf
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(MRL)-ыг мөрдөхөөр болсон. Үүнийг Regulation (EU) No 37/2010-ын Хавсралт 1-д зөвшөөрөх химийн нэгдлүүд 
гэж нэрлэсэн байдаг.    
 
Импортолж буй гишүүн орон эрсдлийн үнэлгээн дээр үндэслэж зах зээлд гаргах эсэхээ шийдэхийг зөвшөөрсөн. 
Энэ шийдвэр нь тухайн тохиолдолд бүрээс хамааралтай байна. Дээр өгүүлсэн Хавсралтын 2-р хүснэгтэнд 
үлдэгдлийн дээд хязгаар (MRL)-ыг тогтоож өгөөгүй байгаа тул (ж: nitroimidazoles) – үл тэвчих (zero tolerance) 
гэсэн байр суурь хэвээр хадгалагдах бөгөөд барааг устгах, эсвэл экспортлогч орон руу буцаах болно.  
 
Хэрвээ ЕХ-ны гишүүн биш орон барааг буцаах эрсдлийг бууруулахыг хүсч байгаа бол үлдэглийг хянах 
төлөвлөгөөнд хэрэглэж буй аналитик шинжилгээний аргачлалын мэдрэмж өндөртэй, найдвартай, үнэн зөв 
байхад анхаарч ямар нэг илэрч болзошгүй химийн бодисын үлдэгдлийн агууламж байхгүй, илрэхгүй байх 
нөхцлийг бүрдүүлснээр ЕХ-ны зах зээлд бүтээгдхүүнээ гаргах боломжтой болно. “Зөвшөөрөгдсөн” химийн 
бодисуудын MRL-г өөрчилж “үл зөвшөөрөгдөх” химийн нэгдлүүдэд “Point for Action” буюу “Aрга хэмжээ авч 
эхлэх цэг”-ийг Regulation (ЕС) No 37/2010-д нэг зүйл/нэг бараа бүтээгдхүүнд мөрдөх MRL-ийн түвшинг нөгөө 
рүү шилжүүлэх механизмын талаар тайлбарласан байдаг (химийн бодисуудын хувьд Regulation (ЕС) No 37/2010-
ын хавсралтын хүснэгт 1). Фармакологийн идэвхитэй, үл зөвшөөрөгдөх химийн нэгдлүүдийн MRL-г ЕХ-ны 
орнуудад тогтоох боломжгүй бөгөөд энэ тохиолдолд хэрэглэх “Aрга хэмжээ авч эхлэх цэг”-ийг тогтоох зарчмын 
талаар авч үзэж тайлбарласан. Европын Холбооны Хүнсний Аюулгүй Байдлын газраас (European Food Safety 
Authority, EFSA)-аас RPA-г тогтоох аргачлалыг хэвлэн нийтэлсэн.  
 
Энэ тохиолдолд ЕХ-нд хориглосон боловч дээд хязгаар (MRL-г Commission Decision 2003/181/EC болон 
Commission Decision 2004/25/EC)-ыг тогтоосон химийн бодисуудын RPA-г Decision 2005/34/EC –ны хүрээнд 
тогтоож өгсөн байдаг бол Regulation (EC) No 470/2009 – гоор тогтоогдох гэж төлөвлөж буй RPA-уудад MRL 
буюу дээд хязгаар байхгүй байх болно (зохицуулах хязгаар биш). Эдгээр нь хяналтын зорилгоор хүнсний 
хяналтын лабораториудаар техникийн хувьд илрэгдэх боломжтой өчүүхэн үлдэгдлийн коненцтраци/агууламж 
юм.  
 
RPA-ийн эрх зүйн үндэслэлээс үл хамаарч, хэрвээ энэ хэмжээг давж гарсан тохиолдолд ЕХ-ны орнууд барааг 
хууль ёсоор зах зээлд гаргах боломжгүй болж хүлээн авахаас татгалзана. Одоогоор зөгийн баланд зөвхөн 
chloramphenicol, nitrofurans-ийн RPA-г л тогтоож өгсөн – Decision 2005/34/EC-г харах. Хэрвээ ЕХ-ны орнуудын 
хүнсний лаборатори импортоор орж ирсэн бараа бүтээгдхүүнд агуулагдах химийн бoдисын үлдэгдлийн хэмжээ 
RPA-аас бага түвшинд байгаа боловч Decision 2002/657/EC-ийн 6-р зүйлд заасан CCα-аас хэтэрч байвал эрх 
бүхий байгууллага зах зээлд гаргахыг зөвшөөрөх боловч Комисст мэдээлэх зэрэг зарим нэг захиргааны арга 
хэмжээг авах болно.  



 

 




