Veiledning til utfylling av helsesertifikat
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, for eksport av fisk og fiskevarer til humant konsum til Tyrkia.
Om utfylling av del I av sertifikatet - informasjon om partiet
Referanse til
sertifikatets
forside
Felt for original
eller erstatning
I.1
I.2
I.2.a

I.3
I.4
I.5
I.6
I.7

I.8
I.9
I.10
I.11

I.12
I.13
I.14
I.15

I.16
I.17
I.18
I.19

Ansvarlig for
utfylling
Sertifikatkontoret Feltet definerer om sertifikatet er originalt eller et erstatningssertifikat. Hvis
erstatningssertifikat skal både feltene I.2 og I.2.a fylles ut.
Eksportør
Fyll ut navn, adresser og telefon til eksportør. Husk +47 foran
telefonnummer.
Sertifikatkontoret Referansenummer fylles ut av sertifikatkontoret.
Sertifikatkontoret Dette feltet benyttes ved erstatningssertifikat. I dette feltet vil opprinnelig
referansenummer oppgis. Erstatningssertifikatets referansenummer vil stå i
nr. I.2.
Kan ikke redigeres
Kan ikke redigeres
Eksportør
Fyll ut navn, adresse og telefon til importør i Tyrkia.
Ikke i bruk
Eksportør
Landet der varene er produsert, fremstilt eller pakket. Opprinnelsesland er
som hovedregel det landet der en vare er produsert i sin helhet. Dersom
produksjonen av en vare skjer i flere land, skal varen regnes for å ha
opprinnelse i det landet der varen gjennomgikk den siste vesentlige
foredlingen/ bearbeidingen, som enten resulterte i et nytt produkt eller som
utgjorde et viktig trinn i produksjonsprosessen. F.eks kan en vare som er
produsert i Norge, men som pakkes på glass i annet land, fremdeles ha Norge
som opprinnelsesland. Dersom produktet foredles/bearbeides utover
pakking, vil opprinnelsesland som hovedregel styres av siste virksomhet som
håndterte produktet. Oppgi landet som ISO- kode i tillegg (to bokstaver, eks.
NO for Norge). ISO-koder kan bl.a. finnes hos Statistisk sentralbyrå.
Eksportør
Gjelder for bivalve mollusker (muslinger). Produksjonsområde skal oppgis
med navn og kode.
Kan ikke redigeres. Skal være Tyrkia.
Ikke i bruk.
Eksportør
Oppgi navn og adresse til den virksomheten/evt. lagervirksomheten som
samler et eksportparti. Pakkes partiet for eksport, uten omlasting før partiet
forlater Norge, på produksjonsvirksomheten, er det
produksjonsvirksomheten som skal oppgis. Består eksportpartiet av flere
varepartier fra flere produksjonsvirksomheter, er det for eks.
kjølelageret/fryselageret der partiet settes sammen som skal oppgis.
Ikke i bruk
Eksportør
Oppgi havn, flyplass, fraktterminal, jernbanestasjon el.l der partiet lastes på
transportmiddelet, eks. Port of Oslo, Port of Ålesund.
Eksportør
Dato partiet forlater «Place of loading» jf. I.13
Eksportør
Oppgi transportmiddelet. Transportmiddelets identitet skal også oppgis der
dette er relevant, f.eks. ID-nummer på bilen. Dersom ID på transportmiddelet
endres undervegs til Tyrkia, vil ikke dette være grunnlag for å bytte attesten. I
slike tilfeller må det vedlegges tilleggsinformasjon som importør må benytte
overfor tyrkiske myndigheter (jf. Codex Alimentarius CAC/GL-38/2001).
Eksportør
Grensepasseringssted i Tyrkia.
Ikke i bruk
Beskrive produktet/produktets tilstand. Prod. dato kan oppgis her.
Eksportør
Oppgi HS kode, fire siffer. HS-koder, jf. den norske tolltariffen. Alle varene på
ett sertifikat skal ha samme HS-kode. Dersom partiet består av varer med
ulike HS-koder, må det søkes om flere sertifikater.
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I.20
I.21

Eksportør
Eksportør

I.22
I.23
I.24
I.25
I.26
I.27
I.28

Eksportør
Eksportør
Eksportør
Eksportør

Eksportør

Oppgi total mengde varer samt enhet, f. eks. kg.
Kryss av for temperatur ved transport og lagring.
Ambient: «omgivelsestemperatur», ikke spesifikt krav
Chilled: så nær 0 C som mulig, jf. animaliehygieneforskriften
Frozen: fryste produkter, jf. Krav i animaliehygieneforskriften
Oppgi antall enheter
Oppgi container, og sealnummer hvis sealnummer er gitt.
Oppgi type embalasje, f.eks.boxes
Kryss av for human consumtion
Ikke i bruk
Kan ikke redigeres
Scientific name – latinsk navn
Nature of commodity – oppgi «aquaculture origin» eller «wild origin»
Treatment type – oppgi “live”, “chilled”, “frozen” eller “processed”
Approval no of establishment. Manufacturing plant – oppgi navn og
godkjenningsnummer for virksomhet. Inkluderer fabrikkfartøy, frysefartøy,
kjølelager, foredlingsvirksomhet.

Husk:
•
•
•

Alle obligatoriske felt MÅ fylles ut.
Sett inn N/A eller xxx i rute dersom utfylling ikke er relevant. Dette er eksportørens ansvar.
Dersom det er behov for flere varelinjer, må det fylles ut en ny forside. Dersom det fylles ut flere forsider,
blir disse koblet sammen og gitt et felles referansenummer.

Om del II av sertifikatet – krav til partiet
Sertifikatet har spesifikke særkrav knyttet til produkter fra akvakultur. Dersom produktet kommer fra akvakultur og
er mottakelig for opplistede sykdommer, gjelder likevel ikke kravene for:
•
•
•
•
•

Krepsdyr som ikke lenger kan overleve i sitt miljø
Fisk som er slaktet og sløyd før forsendelse fra Norge
Produkter som settes på markedet for humant konsum uten videre bearbeiding, og slik at de er pakket i
forbrukerpakninger i hht. animaliehygieneforskriften.
Krepsdyr som skal leveres til virksomhet i mottakerlandet som er godkjent for slikt mottak
Krepsdyr som skal til videre bearbeiding før humant konsum uten midlertidig lagring ved
bearbeidingsvirksomheten, og som er pakket og merket for dette i hht. animaliehygieneforskriften.

I slike tilfeller gjelder ikke kravene i II.2, og teksten til punktene II.2.1, II.2.2 og II.2.3 vil bli strøket over.
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