United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Образец на ветеринарен сертификат за транзит/складиране на яйца, свободни от определени патогени, месо, мляно
месо и механично отделено месо от домашни птици, щраусови птици и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти

ДЪРЖАВА

Ветеринарен сертификат за ЕС

Част I : Данни за експедираната пратка

I.1. Изпращач
Име

I.2. Референтен номер на сертификат I.2.a
I.3. Централна компетентна власт

Адрес
I.4. Локална компетентна власт
Тел. №
I.5. Получател
Име

I.6. Лице отговарящо за пратката в ЕС
Име

Адрес
Пощенски код
Тел. №
I.7.Страна на произхода

Адрес
Пощенски код
Тел. №
I.9. Държава - дестинация

ISO код I.8. Регион на произхода

Код

I.11. Място на произхода
Име
Адрес

ISO код I.10. Регион - дестинация

Код

I.12. Място на дестинацията
Номер на разрешителното

Митнически склад

Снабдител

Име
Адрес

Номер на разрешителното

Пощенски код
I.14. Дата на тръгване

I.13. Място на товарене
I.15. Транспортно средство
Самолет
Кораб
Пътно МПС
Идентификация:
Референция по документацията:
I.18. Животински вид/продукт

I.16. Входящ ГВП в ЕС
ж.п. вагон
Друго
I.17.
I.19. Код на стоката (код SH)
I.20. количество

I.21 Температура на продуктите
Амбиентна Температура
Охладени
I.23. Идентификация на контейнера/ номер на пломбата

I.22. Брой опаковки
Замразени
I.24.Вид опаковка

I.25. Животни/продукти със сертификат за :
Човешка консумация

I.27.

I.26. За транзит до 3та страна спрямо ЕС
3та страна

ISO код

I.28. Идентификация на животни/продукти

Биологични видове Естество на товара
(Научно име)

вид обработка

Номер на одобрeните предприятия
Кланица производствено предприятие Хладилник

Брой опаковки

Нето тегло

______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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Част II: сертифициране

United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

ДЪРЖАВА

Транзит/складиране на яйца, свободни от определени патогени,
месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици,
щраусови птици и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти

II.

Здравна информация

II.a.

II.1

Здравно удостоверение

Референтен номер
на сертификата

II.б.

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че яйцата,
свободни от определени патогени, месото, мляното месо и механично отделеното месо от
домашни птици, щраусови птици и пернат дивеч, яйцата и яйчните продукти (1), описани в
настоящия сертификат:
II.1.1

идват от трета страна, територия, зона или подразделение, посочена(о) в част 1 от приложение I
към Регламент (ЕО) № 798/2008, и

(2)

отговаря(т) на съответните ветеринарно-санитарни условия, посочени във ветеринарно
санитарното удостоверение към образците на сертификати в приложение I към Регламент (ЕО)
№ 798/2008.

II.1.2

Забележки:
Част I
•

Клетка I.8: посочва се кодът на зоната или на подразделението на произход, ако е необходимо,
съгласно част 1, колона 2 от приложение I към Регламент (EО) № 798/2008.
Клетка I.11: Име, адрес и номер на одобрението на изпращащото предприятие.
Клетка I.15: обозначава/т се регистрационният/те номер/а на железопътните вагони и камиони и
имената на корабите и, ако са известни, номерата на полетите на въздухоплавателното средство.
В случай на транспорт в контейнери или кутии общият им брой, регистрацията им и серийният
номер на пломбата, ако има такава, се обозначават в клетка I.23.
Клетка I.19: използва се подходящият код от Хармонизираната система (ХС) на Световната
митническа организация: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 или 21.06.10

•
•

•

Част II:
(1)
(2)

Яйца, свободни от определени патогени, месо, мляно месо и механично отделено месо от
домашни птици, щраусови птици и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти, както е посочено в
част 1 от приложение I към Регламент (EО) № 798/2008.
За яйца, свободни от определени патогени [SPF], месо от домашни птици [POU], месо от
щраусови птици [RAT], месо от пернат дивеч [WGM], мляно месо и механично отделено месо
от домашни птици [POU-MI/MSM], мляно месо и механично отделено месо от щраусови птици
[RAT-MI/MSM], мляно месо и механично отделено месо от пернат дивеч [WGM-MI/MSM], яйца
[E] или яйчни продукти [EP].

Официален ветеринарен лекар
Име (с главни букви):

Квалификация и длъжност:

Дата:

Подпис:

Печат:

"

______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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