ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Здравен сертификат за износ

I.1. Изпращач

I.2. Референтен номер на сертификата

I.2.a.Местен номер за справка ::

Име

Част I : Данни за представената пратка

Адрес

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
I.7 Страна на произход

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
Самолет

ISO код I.10. Регион - дестинация

I.16. Входен пункт
Кораб

Пътно МПС
Идентификация::

Ж.п. вагон
Друго
I.17. CITES

Номер(а):
I.18 Температура на продуктите

I.19 Брутно тегло

I.20. Брой опаковки

I.21. Идентификация на контейнера/Пломба номер

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) Месо от домашни птици (POU)

ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

II.1

II.a. Референтен номер на сертификата

II.b. Местен номер за справка:

Санитарно удостоверение
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото, че месото от домашни птици(1), внесено (изпратено) на митническата територия на Украйна, отговаря
на следните изисквания:
а)

произхожда от предприятие(я), одобрено(и) от компетентния орган на държавата — членка на ЕС, за целите на предоставянето на продукцията му (им) за търговия в рамките
на ЕС и функциониращо(и) под неговия надзор;

б)

произхожда от предприятие(я), в което(които) се прилага програма, основана на принципите HACCP (анализ на риска и контрола на критичните точки), в съответствие с
украинското законодателство в областта на безопасността и специфичните параметри за качество на храните, и по-специално с украинския закон „За основните принципи и
изисквания за безопасност и качество на хранителните продукти“ (№ 771/97) или в съответствие с равностойни изисквания в Регламент (ЕО) № 852/2004 (6);

в)

произведено е в съответствие с хигиенните изисквания, определени с Наредба на Министерство на здравеопазването на Украйна „За одобряване на хигиенните изисквания по
отношение на месото от домашни птици и някои индикатори за неговото качество“ № 694 от 6.8.2013 г. или в съответствие с равностойни изисквания в Регламент (ЕО)
№ 853/2004 (6);

г)

отговаря на параметрите за безопасност на месото от домашни птици, одобрени с Наредба на Министерство на здравеопазването на Украйна № 695 от 8.6.2013 г. или в
съответствие с равностойни изисквания в регламенти (ЕО) № 1881/2006 и (ЕО) № 2073/2005 (6);

д)

отговаря на микробиологичните критерии за установяване на показатели за безопасността на хранителните продукти, одобрени с Наредба на Министерство на
здравеопазването на Украйна № 548 от 19.7.2012 г. или в съответствие с равностойни изисквания в Регламент (ЕО) № 2073/2005 (6);

е)

гаранциите по отношение на липсата и/или непревишаването на максимално допустимите нива на остатъци от ветеринарни лекарствени средства и замърсители съгласно
одобрените национални планове за мониторинг на остатъчните вещества от ветеринарни лекарства и замърсители в съответствие със законодателството на Украйна или в
съответствие с равностойни изисквания в Директива 96/23/ЕО (6);

ж)

се смята за годно за консумация от човека вследствие на пред- и следкланичните прегледи;

з)

снабдено е с идентификационен знак върху опаковката или блока, указващ номера на съоръжението за клане или на предприятието за разфасовка на месо (транжорна), в
съответствие с украинското законодателство в областта на безопасността и специфичните параметри за качество на храните, и по-специално в съответствие с украинския
закон „За основните принципи и изисквания за безопасност и качество на хранителните продукти“ (№ 771/97) или в съответствие с равностойни изисквания в Регламент (ЕО)
№ 853/2004 (6)

II.2

Ветеринарно-санитарно удостоверение
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че месото от домашни птици (1), описано в настоящия сертификат:

ІІ.2.1

е получено от птици с произход от територията на държава/зона от държава — членка на ЕС, или от Украйна, свободна от високопатогенна инфлуенца по птиците и нюкасълска болест,
в съответствие със Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

II.2.2.

произхожда от предприятие(я), одобрено(и) от компетентния орган:
а)

чието одобрение не е прекратено или оттеглено;

б)

което (които) към момента на клането не е (не са) обект на ветеринарно-санитарни ограничения, наложени от компетентния орган на държавата на произход във връзка с
инфекциозни болести по птиците;

в)

в радиус от 10 km около което (които) (като при необходимост районът включва и територии от съседна държава) през последните поне 30 дни преди клането не е било
открито никакво огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест;

II.2.3.

в нито един момент по време на клането, разфасоването, съхранението или транспортирането не е било в контакт с домашни птици или месо с по-нисък здравен статус.

II.2.4.

е получено от домашни птици, произхождащи от предприятия:
а)

които не са обект на ограничения във връзка с болест по домашните птици,

б)

в радиус от 10 km около което (които) (като при необходимост районът включва и територии от съседна държава) през последните поне 30 дни не е било открито никакво
огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест;

ІІ.2.5

е получено от домашни птици, които:
а)

които от излюпването им са отглеждани на територията на държава/зона, посочена в точка II.2.1, или са внесени на тази територия като еднодневни пилета, като
домашни птици за разплод и/или за отглеждане или домашни птици за клане.

б)

са заклани на (2)

или (3)

в) не са ваксинирани срещу инфлуенца по птиците ;

(дд/мм/гггг) или между

(дд/мм/гггг) и

(дд/мм/гггг);

или (3)

в) са ваксинирани срещу инфлуенца по птиците с

г)

не са заклани в рамките на ветеринарно-санитарна програма за контрол и ликвидиране на болести по домашните птици;

(да се посочи име и вид на използваната ваксина) на възраст

седмици (4).

д)

по време на транспортирането им до кланицата не са били в контакт с птици, заразени с високопатогенна инфлуенца по птиците или с нюкасълска болест;

е)

в случай на домашни птици, ваксинирани срещу нюкасълска болест, са използвани единствено ваксините, за които е получено официално одобрение (регистрация)
от компетентния орган на държавата на произход.

II.3.

Удостоверение за хуманно отношение към животните
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото, че месото от домашни птици, описано в част І на настоящия сертификат, е получено от животни,
които преди и по време на клането или умъртвяването в кланицата са били третирани в съответствие с приложимите разпоредби на законодателството в областта на хуманното
отношение към животните на държавата износител.

Забележки
Част I:
-

Клетка 1.11:

Име, адрес и номер на одобрението на изпращащото предприятие.

-

Клетка 1.15:

Посочва(т) се регистрационният(те) номер(а) на железопътните вагони и камионите, имената на корабите и — ако са известни — номерата на полетите на
въздухоплавателното средство. В случай на транспорт в контейнери или кутии — общият им брой и регистрацията им, а серийният номер на пломбата, ако има
такава, се посочва в клетка I.21.

-
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Клетка I.19:

Посочват се общото брутно тегло и общото нетно тегло.
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

-

Клетка I.25:

II.a. Референтен номер на сертификата

II.b. Местен номер за справка:

да се използва съответният код по Хармонизираната система (ХС) на Световната митническа организация: 02.07, 02.08 и 05.04.

Част II:
1)

„Месо от домашни птици“ означава всички ядливи части от птици, отглеждани в стопанства, включително от птици, отглеждани като домашни птици, без да са такива, с изключение на
щраусови птици, които са преминали единствено студена обработка (охлаждане, замразяване или бързо замразяване) с цел да се осигури тяхното запазване, включително месо,
опаковано във вакуум, или месо, опаковано в контролирана атмосфера.

2)

Посочва(т) се дата или дати на клане.

3)

Да се остави според случая.

4)

В случай на използване на инактивирана ваксина

5)

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

6)

За позоваване на еквивалентно изискване на ЕС, моля, вижте тук: Библиотека с нормативни документи относно правилата за износ :
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/agreements/export-library_en

Сертификатът трябва да бъде издаден на украински език и на езика на държавата — членка на ЕС, на произход.

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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