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День 1
Загальні питання:
Зовнішня торгівля ЄС– аналіз експорту та імпорту тваринницької продукції
Огляд практики укладання контрактів з колегами з ЄС (бізнес) - питання про
доступ продуктів тваринного походження на ринок ЄС
Питання про доступ продукції тваринництва на ринок ЄС
Модуль I – Процедура затвердження для третіх країн щодо імпорту
тваринницької продукції до ЄС
Вимоги до нових підприємств для включення до переліку постачальників ЄС
Загальні положення гігієни харчових продуктів (загальні правила гігієнічної
практики)
Конкретні положення гігієни для харчових продуктів тваринного походження (в
тому числі пакування, маркування)
Система HACCP (особливості застосування та дотримання якості продукції)
Загальні принципи перевірки аудиту фахівцями Food and Veterinary Office
Модуль II – Які молочні продукти можуть бути імпортовані до ЄС у зв'язку з
Постановою 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про створення спільної
організації сільськогосподарських ринків (в тому числі окремі положення щодо
деяких видів сільськогосподарської продукції)
День 2
Доступ тваринницької продукції на ринок ЄС
Модуль III – Тарифне регулювання: загальний опис (ліцензування, спеціальні
захисні заходи, угоди про преференційну торгівлю, тарифна квота), Тарифні
ставки для експорту в ЄС в умовах зони вільної торгівлі
Документи та Процедура
Процедура і кроки, які необхідно зробити для отримання доступу до ринків ЄС.
Дозвільні документи, необхідні для імпорту в ЄС. Порядок отримання необхідних
документів щодо визнання та походження
Тарифні квоти та митні процедури
Митні процедури (документація, митний огляд, товарний та транспортний
бухгалтерський облік, перевірка сховищ і складів)

