ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Здравен сертификат за износ

I.1. Изпращач

I.2. Референтен номер на сертификата

I.2.a.Местен номер за справка ::

Име
I.3. Централна компетентна власт
I.4. Местна компетентна власт
Държава
I.5. Получател

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход
Номер(а) на придружаващите документи

Име

Адрес
Държава
ISO код I.8. Регион на произход

I.9. Държава - дестинация

I.11 Място на произхода

I.12. Място на дестинацията

I.13. Място на товарене

I.14. Дата и време на отпътуването

I.15. Транспортно средство

I.16. Входен пункт

Кораб

Пътно МПС

Ж.п. вагон
Друго

IM

Самолет

ISO код I.10. Регион - дестинация

EN

I.7 Страна на произход

I.17. CITES

Идентификация::
Номер(а):
I.18 Температура на продуктите

I.21. Идентификация на контейнера/Пломба номер

SP
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Част I : Данни за представената пратка

Адрес

I.19 Брутно тегло

I.20. Брой опаковки

I.22. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за :

I.23. Транзит през 3та страна

I.24. за износ

I.25. Идентификация на животни/продукти
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(UA) Мляко и млечни продукти, преминали топлинна обработка

II.a. Референтен номер на сертификата

II.b. Местен номер за справка:

II.1
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар или официален инспектор, декларирам, че внасяните в Украйна мляко и млечни продукти отговарят на следните изисквания:

II.1.1
Получени са от сурово мляко от здрави животни, които са отглеждани на територията на Европейския съюз и са с произход от стопанства и административни територии, които са били свободни от
следните болести по животните:
-

шап — през последните 12 месеца; отнася се за цялата територия на държавата или зоната, призната от OIE;

-

чума по дребните преживни животни — през последните 2 години; отнася се за територията на цялата държава или за административната територия; при унищожаване — 6
месеца.

II.1.2
Не са били третирани с оцветители, овкусители, йонизиращо или ултравиолетово лъчение, които не са одобрени съгласно законодателството на ЕС или еквивалентни на него разпоредби на
Украйна; не съдържат естествени или синтетични естрогени, хормонални вещества, тиреостатици, антибиотици и остатъчни вещества от успокоителни в съответствие със законодателството на
Украйна или еквивалентни на него разпоредби на ЕС.

II.1.3
Произведени са в официално одобрени млекопреработвателни предприятия под официалния надзор на компетентния орган на държавата на произход, която е държава — членка на ЕС, и са годни

EN

за консумация и свободна търговия.

II.1.4

Млякото или млечните съставки, от които е произведен този продукт, са подгрявани при не по-малко от 72 °C в продължение на 15 секунди (или са преминали обработка с най-малко еквивалентен
ефект) или преработката на млечните продукти, произведени от сурово мляко (сирена, зрели над 60 дни), с цел да се избегне наличието на вегетативни патогенни микроорганизми.

II.1.5

IM

Микробиологичните, химико-токсикологичните и радиологичните показатели на млякото и млечните продукти отговарят на условията относно хигиената и безопасността на хранителните
продукти и суровини в съответствие с настоящите изисквания на Украйна или на ЕС.

II.1.6

Изнасяните продукти са с присъщи органолептични характеристики, а целостта на фабричната им опаковка е ненарушена.

II.1.7

SP
EC

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

Опаковката е за еднократна употреба и отговаря на всички необходими санитарно-хигиенни изисквания, приложими в държавата износител.

II.1.8

Транспортните средства са оборудвани и почиствани в съответствие с изискванията, приложими в държавата износител.

Забележки

Част I:
-

Поле I.11:

Място на произход: Име, адрес и номер на одобрението на изпращащото предприятие.

-

Поле I.15:

Посочва се регистрационен номер (жп вагони или контейнери и пътни превозни средства), номер на полета (самолет) или име (кораб). При транспорт в

-

Поле I.19:

Посочват се общото брутно тегло и общото нетно тегло.

-

Поле I.21:

За контейнери или кутии се попълват номерът на контейнера и номерът на официалната пломба (ако е приложимо).

-

Поле I.25:

Производствено предприятие: посочва се номерът на одобрението на одобреното за износ преработвателно предприятие или предприятия.

контейнери техният общ брой, регистрационните им номера и серийният номер на пломбата, ако има такава, се посочват в поле I.21.

Митнически код и наименование: използва се съответният код по Хармонизираната система (ХС) по следните позиции: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06,
15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 или 35.04.

Цветът на подписа и печата трябва да бъде различен от този на печатния текст.

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла:

Местна ветеринарна служба:

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:

Дата::

Подпис::

Печат
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