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II.

или

Част II:
Сертификация/удостоверение

(1)

(1)

и/или

Здравна информация

II.a.

Референтен номер на
сертификата

II.б.

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар/официален инспектор, удостоверявам с
настоящото, че описаните по-горе съставни продукти съдържат:
[II.1.A месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва(2) в каквото и да било
количество и че тези продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва са
произведени в съответствие с Решение 2007/777 на Комисията, съдържат следните
месни съставки и отговарят на посочените по-долу критерии:
Видове (A)
Обработка (Б)
Произход (В)

[II.1.B

(A) Въвежда се кодът за съответния вид месен продукт, обработени стомаси, пикочни
мехури и черва, където BOV = домашни животни от рода на едрия рогат добитък
(Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и техните кръстоски); OVI = домашни овце
(Ovis aries) и кози (Capra hircus); EQI = домашни животни от рода на конете
(Equus caballus, Equus asinus и техните кръстоски), POR = домашни животни от
рода на свинете (Sus scrofa); PFG = домашни птици и пернат дивеч, отглеждан в
стопанство, RUF = диви животни, отглеждани в стопанство, различни от свинете и
нечифтокопитните животни; RUW = диви животни, различни от свинете и
нечифтокопитните животни; SUW = диви свине: EQW = диви нечифтокопитни
животни, WL = диви зайцеподобни, WGB = дивечови птици.
(Б) Въвежда се буквата A, B, C, D, E или F за обработките, които се изискват, както е
посочено и определено в части 2, 3 и 4 на приложение II към Решение
2007/777/ЕО.
(В) Въвежда се ISO кодът на страната на произход на месния продукт, обработените
стомаси, пикочни мехури и черва, посочени в част 2 на приложение II към
Решение 2007/777/ЕО, и, в случай на регионализация съгласно законодателството
на Съюза за съответните месни съставки, на региона, съгласно посоченото в част 1
на приложение II към Решение 2007/777/ЕО, или на държава — членка на
Европейския съюз. Страната на произход на месните продукти трябва да отговаря
на едно от следните условия:
да е същата като страната износител в клетка 1.7;
да е държава — членка на Европейския съюз;
да е трета страна или части от нея, от които е разрешен износът за Съюза на
месо и месни продукти, подложени на обработка А съгласно приложение II
към Решение 2007/777/ЕИО, когато износът за Съюза на месни продукти,
подложени на същата обработка, е разрешен и от третата страна, в която е
произведен съставният продукт.
преработени млечни продукти(3) съставляващи половината или повече от субстанцията
на съставния продукт или нетрайни млечни продукти в каквото и да било количество,
които
а) са произведени в страната …………………….. Страната на произход на млечните
продукти трябва да отговаря на едно от следните условия:
да е същата като страната износител в клетка 1.7;
да е държава — членка на Европейския съюз;
да е трета страна, от която е разрешен износът за Съюза на мляко и млечни
продукти от колона А или колона Б от приложение I към Регламент (ЕС) №
605/2010 г., когато износът за Съюза на мляко и млечни продукти е разрешен
и от третата страна, в която е произведен съставният продукт, при същите
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б)

в)
(1)

(1)

II.a.

Референтен номер на
сертификата

II.б.

условия.
Посочената в клетка I.7 страна на произход трябва да бъде от изброените в
приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, а приложената обработка да е в
съответствие с обработката, предвидена за съответната страна в посочения
списък.;
са произведени от мляко, добито от животни, които:
i) са под контрола на официалната ветеринарна служба,
ii) принадлежат на стопанства, за които няма ограничения поради шап или чума
по говедата, и
iii) подлежат на редовни ветеринарни инспекции, за да се гарантира, че отговарят
на ветеринарно-санитарните условия, установени в раздел IX, глава I от
приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 и в Директива 2002/99/ЕО,
са млечни продукти, произведени от сурово мляко, добито от
или
[крави, овце, кози или биволици, и които, преди да бъдат внесени на
територията на Европейския съюз, са претърпели — или са произведени
от сурово мляко, което е претърпяло
(1)
или
[пастьоризация посредством еднократна топлинна обработка с
термичен ефект, еквивалентен поне на ефекта, който се постига
чрез процес на пастьоризация при температура най-малко 72 °C
в продължение на 15 секунди и, когато е приложимо,
достатъчна, за да гарантира отрицателна реакция при
изследване за активност на алкална фосфатаза, направено
непосредствено след термичната обработка]
(1)
или
[процес на стерилизация за постигането на стойност на F0, поголяма или равна на три;]
(1)
или
[обработка при свръхвисока температура (UHT) при не помалко от 135 °C в комбинация с подходяща продължителност;]
(1)
или
[високотемпературна краткотрайна пастьоризация (HTST) при
температура 72 °C в продължение на 15 секунди, или обработка
с еквивалентен ефект на пастьоризация, приложена за мляко със
стойност на pH под 7,0, при което се получава, когато е
приложимо, отрицателна реакция при изследване за активност
на алкална фосфатаза;]
(1)
или
[високотемпературна краткотрайна пастьоризация (HTST) при
температура 72 °C в продължение на 15 секунди, или обработка
с еквивалентен ефект на пастьоризация, приложена на два пъти
за мляко със стойност на pH, по-голяма или равна на 7,0, при
което се получава, когато е приложимо, отрицателна реакция
при изследване за активност на алкална фосфатаза,
непосредствено последвана от
(1)
или
[намаляване на стойността на pH под 6 в продължение
на един час]
(1)
или
[допълнително загряване при температура по-голяма
или равна на 72 °C в комбинация с десикация;]]
или
[животни, различни от крави, овце, кози или биволици, и които, преди да
бъдат внесени на територията на Европейския съюз, са претърпели —
или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло
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II.

II.1.C

(1)

(1)

Референтен номер на
сертификата

II.б.

или

[процес на стерилизация за постигането на стойност на F0, поголяма или равна на три;]
(1)
или
[обработка при свръхвисока температура (UHT) при не помалко от 135°C в комбинация с подходяща продължителност;]]
г) са произведени на …………………………. или в периода от ......................................
до ............................................... (4).]
преработените яйчни продукти с произход от одобрената страна(5)
са произведени от яйца, които идват от предприятие, което отговаря на изискванията на
раздел X от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, което към датата на
издаване на настоящия сертификат е свободно от високопатогенна инфлуенца по
птиците, както е определено в Регламент (ЕО) № 798/2008, и
или
II.1.C.1 [в радиус от 10 km около него[, включващ при необходимост и територията на
съседна страна], през последните поне 30 дни не е било открито огнище на
високопатогенна инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест.]
или
II.1.C.2 [яйчните продукти са преработени:
(1)
или
[течният белтък е обработен:
(1)
или
[при 55,6 °C в продължение на 870 секунди.]
(1)
или
[при 56,7°C в продължение на 232 секунди.]
(1)
или
[10 % осолен жълтък е обработен при 62,2°C в продължение на 138
секунди.]
(1)
или
[сухият белтък е обработен:
(1)
или
[при 67°C в продължение на 20 часа.]
(1)
или
[при 54,4 °C в продължение на 513 часа.]
(1)
или
[целите яйца са обработени поне:
(1)
или
[при 60°C в продължение на 188 секунди.]
(1)
или
[са напълно сготвени.]
[смесите от цели яйца са обработени поне]:
(1)
или
[при 60°C в продължение на 188 секунди.]
(1)
или
[при 61,1°C в продължение на 94 секунди.]
(1)

и/или

II.a.

Забележки
Част I:
●
Клетка I.7:

●

●

Въвежда се ISO кодът на страната на произход на месния продукт, обработените
стомаси, пикочни мехури и черва, които са посочени в част 2 на приложение II
към Решение 2007/777/ЕО, и/или за преработени млечни продукти от
приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията.
Клетка I.11:
Име, адрес на предприятията, произвеждащи съставния/ите продукт/и. Име на
страната на произход, което трябва да е същото като това на страната на
произход в клетка 1.7.
Номер на одобрението не е приложим.
Клетка I.15: Регистрационен номер (жп вагони или контейнер и пътни превозни средства), номер на
полета (самолет) или име (кораб). В случай на превоз в контейнери, в клетка I.23
трябва да се посочат общият брой на контейнерите, техният регистрационен

___________________________________
Signature of Official Veterinarian or Official Inspector
Page 4 of 5
Certificate Edition (10/22/2015)
FSIS Form 2630-9 (6/86)

EQUAL OPPORTUNITY IN EMPLOYMENT AND SERVICES

United States
Department of
Agriculture

СТРАНА

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Съставни продукти, предназначени за консумация от човека
Транзит и складиране

United States
Здравна информация

II.

●

Клетка I.19:

●
●

Клетка I.20:
Клетка I.23:

●

Клетка I.28:

II.a.

Референтен номер на
сертификата

II.б.

номер, а, при наличие на такъв, и серийният номер на пломбата. В случай на
разтоварване и претоварване, изпращачът трябва да информира за това
граничния инспекционен пункт на въвеждане в Европейския съюз.
Да се използва съответният код по Хармонизираната система (ХС) на Световната
митническа организация, например: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02;
19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
Посочват се общото брутно тегло и общото нетно тегло.
За контейнери или кутии трябва да се попълни номерът на контейнера/кутията и
номерът на пломбата (ако е приложимо).
Производствено предприятие: въвежда се името и номерът на одобрението, при
наличие на такъв, на предприятията за производство на съставния/ите продукт/и.
Естество на стоката: в случай на съставни продукти, които съдържат месни
продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва, се посочва „месен
продукт“, „обработени стомаси“, „пикочни мехури“ или „черва“. В случай на
съставен продукт, който съдържа млечни продукти, се посочва „млечен
продукт“.

Част II:
(1)
Да се остави според случая.
(2)
Месни продукти по смисъла на точка 7.1. от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 и
обработени стомаси, пикочни мехури и черва по смисъла на точка 7.9 от приложение І към същия
регламент, които са преминали някоя от обработките, посочени в част 4 на приложение II към
Решение 2007/777/ЕО.
(3)
Сурово мляко и млечни продукти означава сурово мляко и млечни продукти, предназначени за
консумация от човека, съгласно определението в точка 7.2 от приложение I към Регламент (ЕО) №
853/2004.
(4)
Дата или дати на производство. Не се разрешава вносът на сурово мляко и млечни продукти, когато
са добити преди датата на разрешение за износ в Европейския съюз от третата страна или част от
нея, посочена в клетки I.7 и I.8, или по време на период, когато от страна на Европейския съюз са
приети ограничителни мерки спрямо вноса на сурово мляко и млечни продукти от тази трета страна
или част от нея.
(5)
Страна на произход, от която е разрешен износът за ЕС.
●
Цветът на подписа трябва да е различен от този на печатния текст. Същото правило важи и за
печатите, с изключение на релефните печати и водните знаци.

Официален ветеринарен лекар/официален инспектор
Име (с главни букви):

Квалификация и длъжност:

Дата:

Подпис:

Печат:
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