ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ПИЛЕТА - ПАЗАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ако внасяте яйца за люпене и пилета от ЕС в Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс),
ще трябва да предоставите конкретна информация.
Маркировка на яйцата за люпене
Яйцата за люпене трябва да бъдат маркирани с информация относно:


страната на произход



дума „излюпване“ на английски или на езика на страната на произход



номер на одобрение (регистрация) на развъдното предприятие

Този текст трябва да бъде отпечатан с размер най-малко 3 мм.
Маркировка на опаковките на яйцата за люпене
Опаковките с яйца за люпене трябва да показват:


страна на произход



дума „излюпване“ на английски или на езика на страната на произход



видът на домашните птици, от които произхождат яйцата



име и адрес на изпращача или фирмата

Маркировка на опаковката на пилета
ОК приема внос само на групирани пилета, като отделните пилета са от един и същ изпращач и
държава на произход.
Пилетата трябва да бъдат групирани по видове, типове и категории домашни птици.
Групите трябва да съдържат само един вид, категория и вид домашни птици от едно и също
предприятие.
Кутиите с пилета трябва да бъдат маркирани с информация относно:


страна на произход



вид на домашните птици



име и адрес на изпращача или фирмата

Информация на опаковката трябва да бъде маркирана с помощта на:


незаличимо черно мастило

букви или цифри с размер най-малко 20 мм високи и 10 мм широки, изписани с дебелина
1 мм


Ако е маркирано долното с номера на развъдния обект, който съдържа позоваване на страната на
произход, не е нужно да маркирате страната на произход отделно:


яйца за люпене



опаковки яйца



кутии за пилета

Придружаващи документи
Яйцата за люпене и пилетата трябва да бъде придружени от документация, показваща:


име и адрес на изпращача, включително държава на произход



брой яйца за люпене или пилета според вида, категорията и типа домашни птици



дата на изпращане



име и адрес на местоназначението.
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