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СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПЕШНИ МЕРКИ
1.

Нотифицираща държава: КАНАДА

2.

Отговорна агенция: Канадска агенция по контрол на храните (CFIA)

3.

Засегнати продукти: Сурови/непреработени зърна и свързаните с тях дажби.
Засегнати HS кодове:
Глава 10
10 01 19 Твърда пшеница: друго; 10 01 99 Пшеница и лимец: друго;10 02 90 Ръж:
друго; 10 03 90 Ечемик: друго; 10 04 90 Овес: друго; 10 05 90 Царевица: друго; 10
06 10 Ориз с люспата (неолющен или груб); 10 07 90 Сорго зърно: друго; 10 08 10
Елда; 10 08 60 Тритикале
Глава 11
Всички стоки
Глава 12
12 01 90 Соево зърно, натрошено или цяло: друго; 12 04 00 Ленено семе, натрошено
или цяло; 12 05 10 Рапица с ниско съдържание на ерукова киселина или семена от
рапица; 12 05 90 Друго; 12 06 00 Слънчогледово семе; 12 07 60 Сафлорово семе
(Carthamus tinctorius); 12 07 99 Друго: друго; 12 08 Брашна и шротове от маслодайни
семена или маслодайни плодове, различни от тези на синапа.
Глава 23
23 02 Трици, осили и други остатъци, получени от зърнени или бобови растения;
23 03 10 Остатъци от производството на скорбяла и подобни остатъци; 23 04 Кюспета
и други твърди остатъци от получени при екстракция на соево масло; 23 06 Кюспета и
други твърди остатъци от извличането на зеленчукови мазнини или масла; 23 06 10
От памуково семе; 23 06 20 От ленено семе; 23 06 30 От слънчогледово семе; 23 06
41 От рапица или семе от рапица (с ниско съдържание на ерукова киселина); 23 06 49
От рапица или семе от рапица (друго); 23 06 90 Друго; 23 09 90 Друго (изберете
стоките)

4.

5.

[X]

Специфични региони или държави: Белгия, Бенин, Република България,
Буркина Фасо, Бурунди, Кабо Верде, Камерун, Централна африканска
република, ЧАД, Китайска народна република, Конго, Кот д`, Чешка република,
Естония, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Унгария, Италия, Кения, Латвия, Литва,
Мадагаскар,
Малави,
Република
Молдова,
Монголия,
Мозамбик,
Намибия,Нигерия,
Полша, Румъния,
Руска федерация, Руанда,
Сенегал,
Сиера Леоне, Южна Африка, Танзания, Того, Украйна, Виетнам, Замбия,
Зимбабве

Тема на нотификацията: Заповед, определяща условията за внос във връзка със
зоните за вторичен контрол по отношение на Африканска чума по свинете
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-26.

Описание на съдържанието: Канадската агенция по контрол на храните (CFIA)
въведе нови изисквания за внос на определени фуражни суровини внасяни от
държави, които са определени като потенциално опасни по отношение на
Африканската чума по свинете (ASF). За внос на тези продукти от посочените
държави ще се изисква разрешително за внос, предхождащо вноса и ще трябва да
бъдат изпълнени определени условия за вноспосочени в заповедта и в
разрешителното за внос. Тези условия включват термична обработка и/или време на
задържане (в зависимост от конкретния продукт), с цел намаляване на риска от
замърсяване на тези продукти с вируса на Африканската чума по свинете.

7.

Цел
и
обосновка:
[ ] безопасност
на
храните,
[X] здравеопазване,
[ ] растителна, [ ] защита на хората от болести по животните или вредители
по растениятаprotect humans from animal/plant pest or disease, [ ] защита на
територията от други заплахи от зарази.

8.

Същност на проблема и причина за спешните действия: Спешни научни
изследвания показват, че фуражите, замърсени с вируса на Африканската чума по
свинете (АЧС), са възможен начин за предаване на ASF и че вирусът на АЧС може да
оцелее по време на презокеански транспорт, с кораб, на фуражни суровини. Като се
вземе предвид настоящото глобално разпространение на АЧС в световен мащаб и
зависимостта на канадското свиневъдство от износа на продукти от свинско месо, е
необходимо предприемането на спешни мерки от Канадската агенция по контрол на
храните.

9.

Има ли приложим международен стандарт:
[X]

10.

Нито един

Други приложими документи:




Африканска
чума
по
свинете: http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrialanimals/
diseases/reportable/african-swine-fever/eng/1306983245302/1306983373952
(английски език)
Африканска
чума
по
свинете: http://www.inspection.gc.ca/animaux/animauxterrestres/
maladies/declaration-obligatoire/peste-porcine-africaine/fra/1306983245302/
1306983373952 (френски език)

11.

Дата на влизане в сила: 29 март 2019

12.

Агенция или орган, определен да
контактна точка.

13.

Текстът е предоставен от: [X] Национална контактна точка. Адрес, факс № и
адрес на електронна поща на друга структура:
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