United States
Food Safety and
Washington, DC
Department of
Inspection Service
20250
Agriculture
Per Europos Sąjungą vežamų tranzitu arba joje sandėliuojamų žmonių maistui
skirtų sudėtinių produktų veterinarijos sertifikato pavyzdys
ŠALIS:United States
I.1.

ES veterinarijos sertifikatas

Siuntėjas

I.2.

Sertifikato numeris

Pavadinimas

I.3.

Centrinė kompetentinga institucija

I.4.

Vietinė kompetentinga institucija

I.6.

Asmuo, atsakingas už pakrovimą ES teritorijoje

Adresas

I dalis . Informacija apie siuntos išsiuntimą

I.5.

Tel.
Gavėjas
Pavadinimas

Pavadinimas

Adresas

Adresas

Pašto kodas

Pašto kodas

Tel.
I.7. Kilmės šalis

ISO kodas

I.8. Kilmės regionas

Koda
s

I.11. Kilmės vieta

I.2.a.

Tel.
I.9. Paskirties šalis

ISO
kodas

I.10.

I.12. Paskirties vieta

Pavadinimas

Muitinės sandėliui 

Patvirtinimo numeris

Pavadinimas

Adresas

Tiekėjui laivams 
Patvirtinimo numeris

Adresas
I.13. Pakrovimo vieta

Pašto kodas
I.14. Išvykimo data

I.15. Transporto priemonė

I.16. Įvažiavimas į ES PKP

Lėktuvas 
vagonas

Laivas 

Kelių transporto priemonė 

Geležinkelio

I.17.

Kita 

Identifikacija
Dokumento numeris
I.18. Prekės aprašymas

I.19. Prekės kodas (SS kodas)
I.20. Kiekis

I.21. Produktų temperatūra
Aplinkos temperatūra 
I.23. Plombos / konteinerio numeris

I.22. Pakuočių skaičius
Atšaldyti 

Užšaldyti 
I.24. Pakuotės tipas

I.25. Prekės patvirtintos šiam tikslui
Žmonių maistui 
I.26. Vežti tranzitu per ES į trečiąją šalį
Trečioji šalis



I.27.

ISO kodas

I.28. Prekių identifikavimo duomenys
Gamybos įmonė
Pakuočių skaičius

Prekės tipas

Grynasis svoris

Partijos numeris
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United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Žmonių maistui skirti sudėtiniai produktai

ŠALIS

Tranzitas ir (arba) sandėliavimas

United States
II.

arba

II dalis. Sertifikavimas

(1)

(1)

Sveikatos būklė

II.a.

Sertifikato numeris

II.b.

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas / valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad pirmiau
aprašytų sudėtinių produktų sudėtyje yra
[II.1.A bet koks kiekis mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų(2) ir kad tokie mėsos
produktai, apdoroti skrandžiai, pūslės bei žarnos buvo pagaminti laikantis Komisijos
sprendime 2007/777/EB nustatytų reikalavimų, juose yra šių mėsos gabalų sudėtinių dalių ir
jie atitinka toliau nurodytus kriterijus:
Rūšis (A)
Apdorojimas (B)
Kilmė (C)

ir (arba) [II.1.B

(A) Įrašyti atitinkamoms mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų rūšims
taikomą kodą, kai BOV = naminiai galvijai (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis ir
jų hibridai); OVI = naminės avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus); EQI = naminiai
arkliniai gyvūnai (Equus caballus, Equus asinus ir jų hibridai), POR = naminės kiaulės
(Sus scrofa); RM = naminiai triušiai, PFG = naminiai paukščiai ir ūkiuose auginami
medžiojamieji paukščiai, RUF = ūkiuose auginami ne naminiai gyvūnai, išskyrus
kiaulinius ir neporakanopius; RUW = laukiniai ne naminiai gyvūnai, išskyrus kiaulinius
ir neporakanopius; SUW = laukiniai ne naminiai kiauliniai; EQW = laukiniai ne
naminiai neporakanopiai; WL = laukiniai kiškiniai, WGB = laukiniai medžiojamieji
paukščiai.
(B) Įrašyti A, B, C, D, E arba F, pagal reikalingą apdorojimą, kaip nustatyta ir apibrėžta
Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2, 3 ir 4 dalyse.
(C) Įrašyti mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų kilmės šalies ISO kodą,
kaip nurodyta Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje ir, jeigu Sąjungos teisės aktai
dėl atitinkamų mėsos sudėtinių dalių taikomi atskiriems regionams, įrašyti regioną, kaip
nurodyta Sprendimo 2007/777/EB II priedo 1 dalyje, arba Europos Sąjungos valstybę
narę. Mėsos produktų kilmės šalis turi būti viena iš šių:
1.7 punkte įrašyta eksporto šalis;
Europos Sąjungos valstybė narė;
trečioji šalis arba jos dalys, iš kurių leidžiama eksportuoti į Sąjungą mėsos
produktus, apdorotus pagal A apdorojimo tvarką, kaip nustatyta Sprendimo
2007/777/EB II priede, jei iš trečiosios šalies, kurioje sudėtinis produktas yra
pagamintas, taip pat leidžiama eksportuoti į Sąjungą tokiu būdu apdorotus mėsos
produktus;
perdirbtų pieno produktų(3), kurie sudaro pusę arba daugiau kaip pusę sudėtinio produkto
turinio, arba bet koks kiekis greitai gendančių pieno produktų, kurie
a) buvo pagaminti šalyje ……………. Pieno produktų kilmės šalis turi būti viena iš šių:
1.7 punkte įrašyta eksporto šalis;
Europos Sąjungos valstybė narė;
trečioji šalis, iš kurios leidžiama eksportuoti į Sąjungą Reglamento (ES)
Nr. 605/2010 I priedo lentelės A arba B skiltyje nurodytus pieną ir pieno produktus,
jei iš trečiosios šalies, kurioje sudėtinis produktas yra pagamintas, laikantis tokių
pačių reikalavimų taip pat leidžiama eksportuoti į Sąjungą pieną ir pieno produktus.

b)

I.7 punkte pažymėta kilmės šalis turi būti nurodyta Reglamento (ES) Nr. 605/2010
I priede, o apdorojimo būdas turi atitikti tame sąraše nurodytą atitinkamai šaliai taikomą
apdorojimo būdą.
pagaminti iš pieno, gauto iš gyvūnų:
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United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Žmonių maistui skirti sudėtiniai produktai

ŠALIS

Tranzitas ir (arba) sandėliavimas

United States
II.

Sveikatos būklė

II.a.

Sertifikato numeris

II.b.

kurie kontroliuojami valstybinės veterinarijos tarnybos,
laikytų ūkiuose, kuriems netaikyti apribojimai dėl snukio ir nagų ligos ar galvijų
maro, ir
iii) nuolat tikrinamų, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų gyvūnų sveikatos reikalavimus,
nustatytus Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriuje ir
Direktyvoje 2002/99/EB.
c) yra pieno produktai, pagaminti iš žalio pieno, gauto iš
(1)
arba
[karvių, avių, ožkų arba buivolių ir prieš importuojant į Europos Sąjungą jie
buvo apdoroti arba jie pagaminti iš žalio pieno, kuris buvo apdorotas
(1)
arba
[pasterizuotas vieną kartą termiškai apdorojant, kai terminis poveikis
bent lygus pasterizacijos 15 sekundžių esant ne mažesnei nei 72°C
temperatūrai proceso poveikiui, užtikrinant, kad ir iš karto po
terminio apdorojimo, jei taikytina, reakcija į šarminės fosfatazės
tyrimą būtų neigiama.]
(1)
arba
[sterilizuotas, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė;]
(1)
arba
[apdorotas esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą
laiką laikant ne mažesnėje kaip 135°C.
(1)
arba
[apdorotas trumpalaikiu pasterizavimu esant aukštai temperatūrai
(angl. HTST), kai pienas, kurio pH vertė lygi arba didesnė nei 7,0,
15 sekundžių apdorojamas esant 72°C temperatūrai ir, jei taikytina,
reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama
(1)
arba
[apdorotas trumpalaikiu pasterizavimu esant aukštai temperatūrai
(angl. HTST), kai pienas, kurio pH vertė lygi arba didesnė nei 7,0,
du kartus po 15 sekundžių apdorojamas esant 72°C temperatūrai ir,
jei taikytina, reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama, po
to tuoj pat
(1)
arba [bent vienai valandai sumažinant pH vertę žemiau 6;]
(1)
arba [papildomai termiškai apdorojant, kai temperatūra 72° C
arba didesnė ir išdžiovinant.]]
(1)
arba
[kitų gyvūnų nei karvės, avys, ožkos arba buivolės ir prieš importuojant į
Europos Sąjungą jie buvo apdoroti arba jie pagaminti iš žalio pieno, kuris buvo
apdorotas
(1)
arba
[sterilizuotas, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė;]
(1)
arba
[apdorotas esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą
laiką laikant ne mažesnėje kaip 135°C;]]
d) buvo
pagaminti
…………………………
arba
nuo
…
iki
……………………………...(4).]
Perdirbti kiaušinių produktai iš patvirtintos šalies(5)
buvo pagaminti iš kiaušinių, gautų iš įmonės, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III
priedo X skirsnio reikalavimus ir kuri šio sertifikato išdavimo dieną nebuvo užkrėsta labai
patogenišku paukščių gripu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 798/2008 ir
arba
II.1.C.1 [aplink kurią (-ias) 10 km spinduliu, prireikus įskaitant gretimos valstybės teritoriją,
ne trumpiau kaip per pastarąsias 30 dienų nebuvo nustatyta labai patogeniško
paukščių gripo arba Niukaslio ligos protrūkių.]
arba
II.1.C.2 [kiaušinių produktai perdirbti:
i)
ii)

ir (arba)

II.1.C

(1)

(1)
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United States
Department of
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Washington, DC
20250

Žmonių maistui skirti sudėtiniai produktai

ŠALIS

Tranzitas ir (arba) sandėliavimas

United States
II.

Sveikatos būklė
(1)

II.a.
arba
(1)
(1)

(1)

arba

(1)

arba
(1)
(1)

(1)

arba
(1)
(1)

(1)
(1)

Sertifikato numeris

[skystas kiaušinio baltymas apdorotas:
arba [55,6 °C temperatūroje 870 sekundes.]
arba [56,7 °C temperatūroje 232 sekundes.]
[trynys 10 % druskos tirpale apdorotas
138 sekundes.]
[sausas kiaušinio baltymas apdorotas:
arba [67 °C temperatūroje 20 valandų.]
arba [54,4 °C temperatūroje 513 valandų.]
[kiaušiniai apdoroti mažiausiai:
arba [60°C temperatūroje 188 sekundes.]
arba [virti arba kepti.]
[kiaušinių mišiniai apdoroti mažiausiai]:
arba [60 °C temperatūroje 188 sekundes.]
arba [61,1°C temperatūroje 94 sekundes.]

II.b.

62,2 °C

temperatūroje

Pastabos
I dalis
●
Nuoroda į I.7 punktą: įrašyti mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų, kaip nurodyta Sprendimo
2007/777/EB II priedo 2 dalyje ir (arba) perdirbtų pieno produktų, kaip nurodyta
Komisijos reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede, kilmės šalies ISO kodą.
●
Nuoroda į I.11 punktą: sudėtinį (-ius) produktą (-us) pagaminusios (-ių) įmonės (-ių) pavadinimas ir adresas.
Kilmės šalies pavadinimas turi sutapti su 1.7 punkte nurodytu šalies pavadinimu.
Patvirtinimo numeris netaikomas.
●
Nuoroda į I.15 punktą: registracijos numeris (geležinkelio vagonas ar konteineris ir kelių transporto
priemonė), reiso numeris (orlaivis) ar pavadinimas (laivas). Jei vežama konteineriuose,
I.23 punkte turi būti nurodytas bendras konteinerių skaičius, registracijos numeris ir
prireikus serijinis plombos numeris Jei prekės iškraunamos ir perkraunamos, siuntėjas
turi pranešti įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės postui.
●
Nuoroda į I.19 punktą: nurodyti tinkamą Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos (SS) kodą.
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.
●
Nuoroda į I.20 punktą: nurodyti visą bendrąjį svorį ir visą grynąjį svorį.
●
Nuoroda į I.23 punktą: jei tai konteineriai ar dėžės – būtina nurodyti konteinerio numerį ir plombos numerį
(jei taikoma).
●
Nuoroda į I.28 punktą: gamybos įmonė: įrašyti sudėtinį (-ius) produktą (-us) pagaminusios įmonės
pavadinimą, adresą ir patvirtinimo numerį, jeigu yra. Prekės tipas: jei sudėtinio
produkto sudėtyje yra mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų, nurodyti
„mėsos produktas“, „apdoroti skrandžiai“, „pūslės“ arba „žarnos“. Jei sudėtinio
produkto sudėtyje yra pieno produktų, nurodyti „pieno produktas“.
II dalis
(1)
Palikti tinkamą variantą.
(2)
Mėsos produktai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte, ir apdoroti skrandžiai,
pūslės bei žarnos, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.9 punkte, kurie buvo apdoroti
vienu iš būdų, nustatytų Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje.
(3)
Žalias pienas ir pieno produktai yra žmonėms vartoti skirti žalio pieno ir pieno produktai, kaip apibrėžta
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.2 punkte.
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Žmonių maistui skirti sudėtiniai produktai

ŠALIS

Tranzitas ir (arba) sandėliavimas

United States
Sveikatos būklė

II.
(4)

(5)

●

II.a.

Sertifikato numeris

II.b.

Gamybos data ar datos. Žalio pieno ir pieno produktų neleidžiama importuoti, kai jie gauti prieš eksporto iš
I.7 ir I.8 punktuose nurodytos trečiosios šalies ar jos dalies į Europos Sąjungą leidimo išdavimo dieną arba
laikotarpiu, kai Europos Sąjunga taikė priemones, ribojančias žalio pieno ir pieno produktų importą iš tos
trečiosios šalies ar jos dalies.
Kilmės šalis, turinti leidimą eksportuoti į ES.
Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Ta pati taisyklė taikoma antspaudams, išskyrus iškiliuosius
arba su vandens ženklais.

Valstybinis veterinarijos gydytojas arba valstybinis inspektorius
Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Kvalifikacija ir pareigos

Data:

Parašas:

Antspaudas:
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