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1. ПРАВИЛА ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ
Има два начина за обозначаване с флагче: „за проследяване“ и „за насочване на вниманието“.
Обозначаване с флагче „за проследяване“ означава, че от член на мрежата или държава, член
на мрежата, които са обозначени с флагче, се очаква да предостави проследяване на
нотификация с висок приоритет, т.е. че последващи действия/ проследяване от държавата е
необходимо с цел приключване на докладването по конкретен случай поради (потенциално)
сериозен риск. Флагчето „за внимание“ означава, че държавата е засегната в нотификацията и
се очаква да покаже последващи действия по нея, но с тези действия не се цели приключване
на следенето по случая свързан с (потенциално) сериозен риск.
В таблица 1 са посочени правилата при обозначаване на членове и трети държави в зависимост
от решението/степенуването на риска.
Необходимостта от информация за обратно проследяване или проследяване напред по
веригата, се определя от от разпространението на нотификацията (вж. таблица 2).
Таблица 1 Правила за обозначаване
Риск

Сериозен

Причина за обозначаване

обратно проследяване или проследяване
напред по веригата

Вид на
обозначаването*
„за
проследяване“
(ЗП)

Неустановена степен на
риска

обратно проследяване или проследяване
напред по веригата

„за
проследяване“
(ЗП)

Рискът не е сериозен

обратно проследяване или проследяване
напред по веригата

„за насочване на
вниманието “
(ЗВ)

Сериозен

Специфичен въпрос/Запитване

„за
проследяване“
(ЗП)

Неустановена степен на
риска

Специфичен въпрос/Запитване

„за
проследяване“

(ЗП)

Несериозен

Специфичен въпрос/Запитване

„за насочване на
вниманието“
(ЗВ)

* ЗП = „за проследяване“, ЗВ = „за насочване на вниманието“.
Таблица 2 Състояние на разпространението и изисквания за проследяване
Състояние на разпространението
Разпространението
е
уведомяващата държава

ограничено

Изискване за проследяване
до Няма

Разпространение до други държави членове

Проследяване напред по веригата

Разпространение в трети държави

Няма

Информация за разпространението (още) не е Обратно проследяване
налична
напред по веригата

и

проследяване

(включва и държавата, която е подала
нотификацията)
Няма разпространение от държавата, която е Обратно проследяване
подала нотификацията
напред по веригата

и

проследяване

(не се отнася за държавата, която е подала
нотификацията)
Продуктът (вероятно) вече не е наличен на Няма
пазара
Продуктът (все още) не е пуснат на пазара

Няма

Продуктът е под митнически контрол

Няма

Когато държава докладва за обратно връщане на пратката/връщане на изпращача, тогава
държавата по местоназначение се обозначава „за проследяване“, в случай на сериозен риск
или за „насочване на вниманието“ – когато рискът не е сериозен, което не се отнася за
случаите, когато държавата трябва да предприеме последващи действия по друга причина.
Държавата, която подава нотификация се обозначава само „за проследяване“, когато
нотификацията не е приключила и все още се очаква допълнителна информация чрез
нотифициране на предприети действия или когато има друга причина за обозначаването й
(например, запитване от звеното за контакт на Европейската комисия/национално звено за
контакт или допълнително разпространение на продукта до държавата, подала
нотификацията).
Според правилата за обозначаване, при нотификации за информация „за проследяване“,
въвлечените държави се обозначават „за насочване на вниманието“ (рискът не е сериозен),
освен когато има специфично запитване. Трябва да е ясно, че нотификация за информация „за
проследяване“, изисква от държавите да предоставят данни за тях поради причината, че
продуктът, за който е установен (потенциален) риск е на пазара в една или повече държави

членове. Въпреки това, когато рискът "не е сериозен", е подходящо предприетото действие да
бъде обозначено с флагче "за насочване на вниманието " вместо "за проследяване", това
приоритизира разследванията по случаите, които представляват сериозен риск за здравето.

ПРАВИЛА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НОТИФИКАЦИЯ

2.

Правилата за приключване на нотификация определят кои условия за държавата
сигнализирана с флагче се „приключва“ по нотификацията. Тогава звеното за контакт на
Европейската комисия попълва данни за приключването в базата данни на Европейската
комисия (ЕК). Това се отразява в седмичната справка и в таблиците „за проследяване“. След
известно време, тази информация може да бъде видяна в iRASFF и / или RASFF Window.





Флагчета „за насочване на вниманието“ никога не се приключват
Флагчетата „за проследяване“ по отношение на изпращане на резултати от
проследимостта се приключва ако по „проследяването“ са получат предприети мерки.
Флагчетата „за проследяване“ по отношение на получаване обратно на резултати от
проследимостта се приключват, когато по информацията за проследяването са
предоставени резултати от проследяването.
Флагчетата „за проследяване“ по отношение въпроси/молби се приключват когато по
поставеният въпрос или молба е получен отговор.

Забележка: когато „последващите действия“ не дадат резултат за получаване на отговор на
всички въпроси или условията, поради които е направено съответно обозначаване с флагче или
когато възникнат нови условия за обозначаване на държавата, подала нотификация или на
друга държава:


необходимите флагчета следва да се запазят (т.е. не е приключено) или



необходимите флагчета следва да се добавят или



вече приключило за държавата случай трябва да бъде „подновен“

ДГ,МЗ/МЗХ

