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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Здравен сертификат за износ
I.1. Изпращач

Име

Адрес

Държава

I.2. Референтен номер на сертификата I.2.a.Местен номер за справка  ::

I.3. Централна компетентна власт

I.4. Местна компетентна власт

I.5. Получател

Име

Адрес

Държава

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

I.7 Страна на произход  ISO код I.8. Регион на произход I.9. Държава - дестинация  ISO код I.10. Регион - 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 Кораб Ж.п. вагон

Пътно МПС Друго

Идентификация::

Номер(а):

I.16. Входен пункт

I.17. CITES

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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Ветеринарно-санитарно удостоверениеII.1.

Месото или месният продукт от пуйки (наричани по-долу месо или месен продукт), описани в настоящия сертификат, отговарят на съответните стандарти и изисквания на

Европейския съюз, които са признати за еквивалентни на стандартите и изискванията на Нова Зеландия, както е предвидено в Споразумението между Европейския съюз и

Нова Зеландия за санитарните мерки (Решение 97/132/ЕО на Съвета). II.1.2  Месото или месният продукт (1) са допустими за вътресъюзна търговия без ограничения.

II.1.1.

За целите на настоящия сертификат:

месо означава:II.1.2.1

необезкостени месни продукти от пуйка като крилца или бутчета.а)

обезкостено месо от пуйка като гърди и обезкостени бутчета.б)

реконституирано месо от пуйка, състоящо се от месо и кожа.в)

месен продукт означава: месо от пуйка, което е преминало една от топлинните обработки, описани в настоящия сертификат.II.1.2.2

Пробите са взети под надзора на официалния ветеринарен лекар.II.1.3

Когато се извършват вземане на проба и диагностичен лабораторен тест на пуйките, те се провеждат в съответствие със съответното законодателство на ЕС (Наръчник по

диагностика на инфлуенцата по птиците — Решение 2006/437/ЕО, нюкасълска болест — Директива 92/66/ЕИО и Директива 2009/158/ЕО) или препоръките на Здравния

кодекс и/или ръководството на OIE за сухоземните животни и/или съгласно посоченото в документа на МОО: Одобрени диагностични изследвания, ваксини, лечения и

лаборатории за изследвания след пристигане във връзка със здравните стандарти за внасяните животни (MPI-STD-TVTL)(3).

II.1.4

Условия за птичи парамиксовирус тип 1 (APMV-1), вирус на нюкасълската болест (NDV)II.1.5

Месото или месните продукти са получени от стада:II.1.5.1

отглеждани в държава, зона или компартмент(и)(1), свободни от нюкасълска болест съгласно определението в Здравния кодекс на OIE за

сухоземните животни, от излюпването си или в продължение на 21 дни преди клането им за износ. Компартментите трябва да са одобрени от

компетентния орган, а потвърденият от компетентния орган план за биологична сигурност трябва да е одобрен от МОО; и които

или  [II.1.5.1.1(1)

или [не са ваксинирани срещу нюкасълска болест],(1)

или [са ваксинирани срещу нюкасълска болест; като е използвана инактивирана ваксина;](1)

или [са ваксинирани срещу нюкасълска болест с жив лентогенен ваксинален щам, при който е доказано, че първичната посявка на вируса има

интрацеребрален патогенен индекс (ICPI), който не надвишава 0,4    (вписва се наименованието на ваксината, производителя, активната

съставка);] ]

(1)

Месният продукт е сготвен в съответствие с препоръките на Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни за инактивиране на вируса на

нюкасълската болест в месото (както е посочено по-долу), като температурата в сърцевината на продукта е достигнала най-малко:

или [II.1.5.1.1(1)

или [65 °C за 39,8 секунди](1)

или [70 °C за 3,6 секунди](1)

или [74 °C за 0,5 секунди](1)

или [80 °C за 0,03 секунди] ].(1)

Условия за птичи парамиксовирус тип 2 (APMV-2) и APMV-3II.1.6

Месото или месният продукт не съдържат разфасовки от пуйка, които могат да съдържат остатъци от прилепнали вътрешности, например

необезкостени гърди и четвъртина бутче или бутчета с гръбнак;]

или [II.1.6.1(1)

Месният продукт е сготвен в съответствие с препоръките на Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни с цел инактивиране на вируса

на нюкасълската болест в месото (както е посочено по-долу), като температурата в сърцевината на продукта е достигнала най-малко:

или [II.1.6.1(1)

или [65 °C за 39,8 секунди](1)

или [70 °C за 3,6 секунди](1)

или [74 °C за 0,5 секунди](1)

или [80 °C за 0,03 секунди.] ](1)

Условия за високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI)II.1.7

Месото или месният продукт са получени от стада, отглеждани в държава, зона или компартмент(и)(1), свободни от HPAI, съгласно

определението в Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни, от излюпването си или в продължение на 21 дни преди клането им за

износ. Компартментите трябва да са одобрени от компетентния орган, а потвърденият от компетентния орган план за биологична сигурност

трябва да е одобрен от МОО;]

или [II.1.7.1(1)

Месният продукт е сготвен в съответствие с препоръките на Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни за инактивиране на вируса на

инфлуенцата по птиците в месото (както е посочено по-долу) и температурата в сърцевината на продукта е достигнала най-малко:

или [II.1.7.1.(1)

или [60,0 °C за 507 секунди](1)

или [65,0 °C за 42 секунди](1)

или [70,0 °C за 3,5 секунди](1)

или [73,9 °C за 0,51 секунди.] ](1)

Условия за коронавирус по пуйкитеII.1.8

Месото или месният продукт не съдържат цели кланични трупове от пуйки и са свободни от тъкан на бурза на Фабриций;]или [II.1.8.1(1)

Месният продукт е сготвен в съответствие с препоръките на Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни, приложими за инактивиране на

вируса на нюкасълската болест в месото (както е посочено по-долу), като температурата в сърцевината на продукта е достигнала най-малко:

или [II.1.8.1(1)

или [65 °C за 39,8 секунди](1)

или [70 °C за 3,6 секунди](1)

или [74 °C за 0,5 секунди](1)

или [80 °C за 0,03 секунди.] ](1)

Условия за вирусен хепатит по пуйкитеII.1.9

или [II.1.9.1 Месото или месният продукт са свободни от тъкан на черен дроб, панкреас и черва;](1)

или [II.1.9.1 Месото или месният продукт са получени от стада, където птиците са заклани в одобрена от компетентния орган кланица с документирани

доказателства, че процентът на бракуване на черния дроб е под 2 %.]

(1)

Условия за Salmonella arizonaeII.1.10.
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или [I.1.10.1 Месото или месният продукт са получени от родителски стада, които са членове на схема за здравето на птиците под надзора на правителството, която

отговаря на изискванията на Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни и Директива 2009/158/ЕО, и като такива са редовно наблюдавани за Salmonella

Pullorum, S. Gallinarum и S.arizonae и през последните 12 месеца неизменно са показвали отрицателни резултати;]

(1)

или [II.1.10.1 Месото или месният продукт са получени от стада, за които е доказано, че са свободни от S. arizonae посредством рандомизиран представителен тест

на пуйки от всяко стадо при клането, като се използва достатъчен размер на извадката, за да се осигури 95 % доверителен интервал за откриване на инфекция, от

която има най-малко 5 % разпространение в стадото, или съгласно посоченото в MPI-IHS(2) с използване на следния тест    (въведете вида тест), описан в

Директива 2009/158/ЕО или чрез метод за изпитване, посочен в MPI-STD-TVTL(3)]

(1)

или [II.1.10.1 Месото или месният продукт са получени от стада, за които е доказано, че са свободни от S. arizonae, посредством тест на най-малко 60 птици в 7-

дневния срок преди клането, или с култура на Salmonella върху проби от естествено събрани изпражнения или чревно съдържимо, или с използване на следния

тест    (посочете теста), описан в Директива 2009/158/ЕО, или чрез метод за изпитване, посочен в  MPI-STD-TVTL(3);]

(1)

или  [II.1.10.1 Месният продукт е сготвен, като температурата в сърцевината на продукта е достигнала най-малко:(1)

или [60 °C за 2030 секунди](1)

или [62 °C за 1073 секунди](1)

или [65 °C за 370 секунди](1)

или [70 °C за 41 секунди](1)

или [72 °C за 19 секунди](1)

или [74 °C за 9 секунди](1)

или [76 °C за 4 секунди](1)

или [79 °C за 1 секунда.] ](1)

Удостоверение на общественото здравеII.2.

Пуйките са преминали предкланичен преглед в животновъдния обект и/или в кланицата и следкланичен преглед в кланицата, която извършва дейност, както и в

предприятието за разфасовка/производство/преработка при спазване на GMP и програмите за HACCP в съответствие със законодателството на ЕС (Регламенти (ЕС)

№ 852/2004, 853/2004 и 853/2004), по удовлетворителен за компетентния орган начин.

II.2.1

Месото или месният продукт за износ се опаковат в запечатана и непропусклива опаковка.II.2.2

Приготвените за пазара и опаковани месо или месни продукти за износ се съхраняват и впоследствие транспортират по хигиенен начин, като са въведени мерки за избягване

на повторно замърсяване.

II.2.3

Контейнерът, в който се транспортират месото или месните продукти, е пломбиран под надзора на компетентния орган, като във ветеринарния сертификат се посочват

уникалният номер на пломбата и датата на пломбирането.

II.2.4

Забележки:

Настоящият здравен сертификат е предназначен само за ветеринарни цели.

Част I:

Попълват се „Общо брутно тегло (kg)“ и „Общо нетно тегло (kg)“.Поле I.19.:

Вписва се целта на вноса или предназначението на животинските продукти.Поле I.22.:

Попълва се само в случай на транзит през територията на Съюза.Поле I.23.:

Използвайте съответния код по Хармонизираната система (ХС) по следните позиции:Поле I.25.:

За месо: 0207, 0208, 0504, а за месни продукти: 0210, 1601, 1602.

Под „Естество на стоката“ да се посочи: охладени или замразени месо или месен продукт.

Част II

Оставете, ако е приложимо.(1)

Здравен стандарт за внос в Нова Зеландия: https://www.mpi.govt.nz/importing/food/poultry/requirements/(2)

Отнася се до: http://mpi.govt.nz/document-vault/2040(3)

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Квалификация и титла:Име (с Главни букви) ::

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:Местна ветеринарна служба:

Подпис::Дата::

Печат
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