Неофициален превод
Ветеринарно-санитарни изисквания за внос в Република Азербайджан на риба за
консумация, морски продукти и готови изделия от тях.
За внос в Република Азербайджан се допуска жива, охладена и замразена риба,
морски продукти и готови изделия от тях, преминали през термична обработка,
предназначени за човешка консумация, произведени в предприятия, които имат
разрешение от централната държавна ветеринарна служба на страната износител за
поставяне на продукцията за износ и се намират под постоянен контрол.
Рибата и морските продукти произхождат от предприятия (включително плавателни бази),
разположени в административни територии, свободни от африканска чума – през последните 3
години и шап – през последните 12 месеца.
Индустриалната морска и пресноводна риба, а също така и морските продукти трябва
да бъдат изследвани от държавната ветеринарна служба на страната износител за наличие
на хелминти, бактериални и вирусни инфекции по методи, които се прилагат в страната
износител.
При наличие на хелминти в пределно допустимите норми, рибата трябва да бъде
обезвредена по съществуващите методи.
В рибата и морските продукти няма хранителни вещества, съдържащи суровина,
произведена с използване на метода на генното инженерство или други генетично
модифицирани източници.
За внос в Република Азербайджан не се допуска замразена риба и морски продукти :
- с температура в дълбочина на продукта по – висока от минус 18 градуса по Целзий;
- обсеменени със салмонели или причинители на други бактериални инфекции;
- обработени с оцветители, йонизиращи лъчения или ултравиолетови лъчи;
- с изменения, характерни за заразни заболявания;
- недоброкачествени по органолептични показатели;
- подложени на размразяване в периода на съхраняване;
- обработени с оцветители и ароматни вещества, йонизиращи лъчения или
ултравиолетови лъчи;
- При провеждане на ветеринарно-санитарна експертиза на морската и
пресноводната риба, морските продукти и готовите изделия от тях трябва да бъдат
признати за годни за човешка консумация и не трябва да съдържат натурални или
синтетични естрогенни, хормонални вещества, тиреостатични препарати,
антибиотици, пестициди и други медикаментозни средства.
Микробиологичните, химикотехнологичните и радиологичните показатели на
рибата и морските продукти трябва да съответстват на действащите в Република
Азербайджан ветеринарни и санитарни правила и изисквания.
Тарата и опаковъчният материал трябва да бъдат еднократни и съответстват на
хигиенните изисквания.
Транспортните средства се обработват и подготвят в съответствие с приетите
правила в страната износител.
Изпълнението на условията, посочени в настоящите изисквания, трябва да бъде
изцяло потвърдено от ветеринарен сертификат, подписан от държавния ветеринарен
лекар на страната износител и съставен на езика на страната износител и на руски език.
Разтоварването на продукцията в Република Азербайджан е възможно само след
получаване на разрешение на вносителя от Държавната Ветеринарна Служба на
Република Азербайджан.
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