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PAÍS - CHILE Produtos compostos destinados ao consumo humano

II.a. Número de referência do certificado II.b.II.             Informação sanitária

Notas

Parte I:

- Casa I.7: Indicar o código ISO do país de origem do produto composto contendo produtos à base de carne, estômagos, bexigas e 
intestinos tratados, tal como constante no anexo II, parte 2, da Decisão 2007/777/CE, e/ou para os produtos lácteos, no anexo I do 
Regulamento (UE) n.o 605/2010 da Comissão, e/ou para produtos da pesca, nos anexos I e II da Decisão 2006/766/CE da Comissão, 
e/ou para produtos de ovos transformados, no anexo I, parte 1, do Regulamento (CE) n.º 798/2008 da Comissão.

- Casa I.11: Nome, endereço e número de registo/aprovação, se disponível, dos estabelecimentos de produção do(s) produto(s) 
composto(s). Nome do país de origem, que deve ser o mesmo do país de origem constante da casa I.7.

- Casa I.15: Número de registo/matrícula (carruagens ferroviárias ou contentores e veículos rodoviários), número do voo (avião) ou nome 
(navio). No caso de transporte em contentores, o número total de contentores e o respetivo número de registo e, caso exista um número 
de série do selo, este deve ser indicado na casa I.23. Em caso de descarregamento e recarregamento, o expedidor deve informar o posto 
de inspeção fronteiriço de entrada na União Europeia.

- Casa I.19: Utilizar o código adequado do sistema harmonizado (SH) da Organização Mundial das Alfândegas: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 
16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Casa I.20: Indicar o peso bruto total e o peso líquido total.

- Casa I.23: No caso de contentores ou caixas, indicar o número do contentor e o número do selo (se for caso disso).

- Casa I.28: Instalação de fabrico: indicar o nome e número de aprovação, se disponível, dos estabelecimentos de produção do(s) 
produto(s) composto(s). Natureza da mercadoria: no caso de produtos compostos que contenham produtos à base de carne, estômagos, 
bexigas e intestinos tratados, indicar “produto à base de carne”, “estômagos tratados”, “bexigas” ou “intestinos”. No caso de um produto 
composto contendo produtos lácteos, indicar “produtos lácteos”. No caso de um produto composto contendo produtos da pesca 
transformados, especificar se são de origem da aquicultura ou selvagens. No caso de um produto composto contendo produtos de ovos, 
especificar a percentagem do teor de ovos.

[II.2.C1( ) e/quer   

[II.2.D1( ) e/quer  

1( ) quer [um processo de esterilização, de forma a obter um valor F  igual ou superior a três;]0

1( ) quer [um tratamento a temperatura ultra-alta (UHT) de, pelo menos, 135 °C em combinação com um 
tempo de retenção adequado;]]

d) foram produzidos em  ........................................................ ou entre  ...................................................................  

7e ................................................................... ( ).]

8Produtos da pesca transformados originários do estabelecimento aprovado n.º ( )                          

9situado no país  ( )                                          ]

9Produtos de ovos transformados originários do país aprovado ( ) .......................................  ]
que foram produzidos a partir de ovos provenientes de um estabelecimento que cumpre os requisitos do anexo III, secção 
X, do Regulamento (CE) n.o 853/2004, o qual à data de emissão do certificado está indemne de gripe aviária de alta 
patogenicidade, tal como definido no Regulamento (CE) n.º 798/2008 e

quer

(1)  II.2.D.1 [em cuja proximidade, num raio de 10 km, [incluindo, se for caso disso, o território de um país vizinho] não se 
registou qualquer foco de gripe aviária de alta patogenicidade ou de doença de Newcastle pelo menos nos 
últimos 30 dias.]

quer

(1) II.2.D.2 [os produtos de ovos foram submetidos aos seguintes processos:
1( ) quer [as claras de ovo líquidas foram tratadas:

1( ) quer  [a 55,6 °C durante 870 segundos.]
1( ) quer [a 56,7 °C durante 232 segundos.]

1( ) quer [as gemas salgadas em 10 % foram tratadas a 62,2 °C durante 138 segundos.]
1( ) quer [as claras de ovo desidratadas foram tratadas:

1( ) quer  [a 67 °C durante 20 horas.]
1( ) quer [a 54,4 °C durante 513 horas.]

1( ) ou  [os ovos inteiros foram, pelo menos, tratados:
1( ) quer  [a 60 °C durante 188 segundos.]
1( ) quer [cozidos por inteiro.]

[as misturas de ovos inteiros foram, pelo menos, tratadas:
1( ) quer  [a 60 °C durante 188 segundos.]
1( )  quer [a 61,1 °C durante 94 segundos.]



PAÍS - CHILE Produtos compostos destinados ao consumo humano

II.a. Número de referência do certificado II.b.II.              Informação sanitária

Parte II:

1( ) Riscar o que não interessa.

2( ) Produtos à base de carne, como definidos no anexo I, ponto 7.1, do Regulamento (CE) n.º 853/2004 e estômagos, bexigas e intestinos 
tratados, como definidos no anexo I, ponto 7.9, do Regulamento (CE) n.º 853/2004, que foram submetidos a um dos tratamentos 
indicados no anexo II, parte 4, da Decisão 2007/777/CE.

3( ) Em derrogação ao disposto no ponto 4, podem importar-se carcaças, meias-carcaças ou meias-carcaças cortadas num máximo de três 
partes destinadas ao comércio grossista e quartos que apenas contenham como matérias de risco especificadas a coluna vertebral, 
incluindo os gânglios das raízes dorsais.

Sempre que não seja exigida a remoção da coluna vertebral, as carcaças ou as partes de carcaças destinadas ao comércio grossista de 
bovinos contendo a coluna vertebral deverão ser identificadas através de uma risca azul no rótulo referido no Regulamento (CE) n.º 
1760/2000.

No caso das importações, deve aditar-se, no documento referido no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 136/2004, o número de 
carcaças de bovinos ou de partes de carcaças destinadas ao comércio grossista das quais é obrigatório remover a coluna vertebral, bem 
como o número de carcaças das quais essa remoção não é obrigatória.

4( ) Apenas aplicável a importações de intestinos tratados.

5( ) Em derrogação ao disposto no ponto 3, podem importar-se carcaças, meias-carcaças ou meias-carcaças cortadas num máximo de três 
partes destinadas ao comércio grossista e quartos que apenas contenham como matérias de risco especificadas a coluna vertebral, 
incluindo os gânglios das raízes dorsais.
Sempre que não seja exigida a remoção da coluna vertebral, as carcaças ou as partes de carcaças destinadas ao comércio 
grossista de bovinos contendo a coluna vertebral deverão ser identificadas através de uma risca azul bem visível no rótulo 
referido no Regulamento (CE) n.º 1760/2000.
No caso das importações, deve aditar-se no documento referido no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 136/2004 a 
informação específica sobre o número de carcaças de bovinos ou de partes de carcaças destinadas ao comércio grossista das 
quais é obrigatório remover a coluna vertebral e das quais essa remoção não é obrigatória.

6( ) Entende-se por leite cru e produtos lácteos, leite cru e produtos lácteos para consumo humano, como definidos no anexo I, ponto 
7.2, do Regulamento (CE) n.º 853/2004.

7( ) Data ou datas de produção. Não serão autorizadas as importações de leite cru e de produtos lácteos quando forem obtidos antes 
da data de autorização de exportação para a União Europeia a partir do país terceiro, ou parte do país terceiro, mencionado nas 
casas I.7 e I.8, ou durante um período em que tenham sido adotadas pela União Europeia medidas de restrição às importações de 
leite cru e produtos lácteos a partir desse país terceiro ou parte do país terceiro.

8( ) Número do estabelecimento de produtos da pesca autorizado a exportar para a UE.

9( ) País de origem autorizado a exportar para a UE.

10( ) No caso de produtos compostos contendo apenas produtos de ovos ou da pesca, pode ser aceite a assinatura de um inspetor 
oficial.

- A assinatura deve ser de cor diferente da dos carateres impressos. A mesma regra é aplicável aos carimbos, com exceção dos 
selos brancos ou das marcas de água.

10Veterinário oficial/Inspetor oficial  ( )

Cargo e título

Nome (em maiúsculas)

Carimbo e Data Assinatura
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