Вимоги для імпорту м'яса птиці і продуктів з нього до Королівства
Саудівська Аравія
Вступ:
До м’яса птиці і продуктів з нього, що експортуються до
Королівства Саудівська Аравія (КСА), застосовують вимоги,
розроблені Компетентним органом з контролю харчових продуктів та
лікарських препаратів Королівства Саудівська Аравія (SFDA).
Сторони:
Перша сторона: Королівство Саудівська Аравія представлена
Компетентним органом з контролю харчових продуктів та лікарських
препаратів КСА.
Друга сторона: Україна представлена Державною службою
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.
Цілі:
Після оцінки інформації, наданої другою стороною щодо
контролю
та
запобіжних
заходів
проти
розповсюдження
високопатогенного грипу птиці або будь-яких інших захворювань, до
яких сприйнятливі тварини на всіх стадіях виробництва, а також щодо
відповідних методів виявлення патогенів, та системи оперативної
простежуваності і систем ветеринарних перевірок, перша сторона
встановила, крім медичних та технічних умов, розміщених на порталі
SFDA, такі вимоги, які сприятимуть скасуванню тимчасової заборони,
введеної на м'ясо птиці та продуктів з нього, що імпортуються з другої
сторони до Королівства Саудівська Аравія. Це також відкриває шлях
для реєстрації та схвалення підприємств другої сторони, які бажають
експортувати м'ясо птиці та продуктів з нього до Королівства
Саудівська Аравія.
Вимоги
1.
М'ясо птиці та продукти з нього, призначені для експорту
до Королівства Саудівська Аравія, повинні походити тільки з птиці, що
вирощена на території другої сторони на всьому виробничому ланцюгу
(від інкубаторів до забою).
2.
Друга сторона має систему реєстрації для ферм, а також
реєстрацію стада, включаючи інформацію щодо здоров'я птиці,

виробництва, ветеринарних препаратів, вакцинації, смертності та
нагляду.
3.
Друга
сторона
застосовує
систему
моніторингу
захворювань всього поголів'я живої та забитої птиці, яка може
спричинити потенційні ознаки високопатогенного грипу птиці або
інших захворювань, що підлягають обов'язковій нотифікації.
4.
Друга сторона зобов’язується надавати детальну
інформацію щодо виявлення будь-яких випадків високопатогенного
грипу птиці або підозри цього захворюванняи або інших захворювань,
що підлягають обов’язковій нотифікації в МЕБ відповідно до
визначених принципів простежуваності Угоди СОТ/СФС, що
передбачає нотифікування та надання інформації, пов'язаної із
захворюваннями тварин.
5.
Друга сторона надає гарантії, що всі вантажі з м'ясом птиці,
що експортуються до КСА, походять від:
a)
Здорових тварин, вільних від ознак патогенного грипу
птиці або інших захворювань.
b)
Тварин, які ніколи не згодувалися тваринним білком або
будь-якими іншими продуктами, забороненими Ісламським шаріатом,
такими як кров або продукти переробки свиней (за винятком рибної
муки).
c)
Забитих тварин на затверджених бійнях території другої
сторони; кожен вантаж супроводжується ветеринарним сертифікатом,
завіреним офіційною печаткою компетентного контролюючого органу
другої сторони, як зазначено у формі, що додається.
d)
Тварини, підприємства, селекційні центри або ферми не
підлягають під офіційні програми другої сторони з ліквідації через
випадки виявлення високопатогенного грипу птиці чи інших
захворювань, обов'язкових до нотифікації.
6.
Усі товари м'яса птиці та продукти з нього, що
експортуються до КСА, повинні походити з підприємств, затверджених
компетентним органом другої сторони. З цією метою друга сторона
надає перелік затверджених підприємств відповідно до вимог,
викладених у цьому документі.
7.
Оператори ринку харчових продуктів, що експортують
м'ясо птиці та продукти їх переробки до КСА будуть впроваджувати
систему HACCP.
8.

Усі товари м'яса птиці та продукти їх переробки:
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a)
опломбовані та завірені офіційною печаткою органу, що
видає ветеринарні сертифікати;
b)

призначені для людського споживання;

c)
супроводжуються сертифікатом халяль для забою
відповідно до GSO 993 “Вимоги до забою тварин згідно ісламських
правил”;
d)
відповідають
офіційному сайті SFDA;

стандартам

GSO,

що

розміщені

на

9.
Відповідність сертифіката має бути дотримана згідно з
статтею (7/1/4) GSO № 2141 “Загальні вимоги до генетично
модифікованих неперероблених сільськогосподарських продуктів”, що
забороняє імпорт генетично-модифікованих тварин, птахів, риби та
продуктів їх переробки.
10.
Друга сторона сприятиме проведенню місії технічної групи
експертів першої сторони, відповідальної за проведення подальших
візитів до підприємств з виробництва та переробки м'яса,
зареєстрованих у SFDA.
11.
Перша сторона має право відхилити будь-який вантаж з
м'ясом птиці та продуктами їх переробки якщо будь-яку з
вищевикладених вимог та умов не буде дотримано.
12.
Перша сторона має право призупинити або відмінити
затвердження підприємства у разі порушення дотримання стандарту
халяль, технічних вимог та вимог здоров'я.
Підписи та дати

За першу сторону
Компетентний орган з контролю
харчових продуктів та лікарських
препаратів Королівства
Саудівської Аравії

За другу сторону
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів.

Дата:

Дата:
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