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Sida              till

LAND - CHILE Sammansatta produkter avsedda att användas som livsmedel

II.a. Intygets referensnummer II.b.II.             Hälsoinformation

Anmärkningar

Del I:

- Fält I.7: Ange ursprungslandets ISO-kod för sammansatta produkter som innehåller köttprodukter, behandlade magar, blåsor och tarmar 
enligt förteckningen i del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG och/eller för bearbetade mjölkprodukter enligt förteckningen i bilaga I till 
kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 och/eller för bearbetade fiskeriprodukter enligt förteckningen i bilagorna I och II till 
kommissionens beslut 2006/766/EG och/eller för bearbetade äggprodukter enligt förteckningen i del 1 i bilaga I till kommissionens 
förordning (EG) nr 798/2008.

- Fält I.11: Namn, adress och eventuellt registrerings-/godkännandenummer för de anläggningar där den eller de sammansatta 
produkterna producerats. Namnet på ursprungslandet, vilket måste vara detsamma som ursprungslandet i fält I.7.

- Fält I.15: Ange registreringsnummer (järnvägsvagnar, containrar eller vägfordon), flightnummer (flyg) eller namn (fartyg). Vid transport i 
containrar anges det totala antalet och registreringsnummer. Eventuella förseglingsnummer anges i fält I.23. Vid eventuell ur- och 
omlastning måste avsändaren underrätta gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

- Fält I.19: Ange lämplig kod enligt Harmoniserade systemets (HS) nomenklatur (Världstullorganisationen): 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.

- Fält I.20: Ange total bruttovikt och total nettovikt.

- Fält I.23: För containrar eller lådor anges även containerns nummer och (i tillämpliga fall) förseglingens nummer.

- Fält I.28: Tillverkningsanläggning: Ange namn och eventuellt godkännandenummer för de anläggningar där den eller de sammansatta 
produkterna producerats. Typ av vara: För sammansatta produkter som innehåller köttprodukter, behandlade magar, blåsor och tarmar 
anges ’köttprodukt’, ’behandlade magar’, ’blåsor’ eller ’tarmar’. För sammansatta produkter som innehåller mjölkprodukter anges 
’mjölkprodukt’. För sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter anges om dessa är från vattenbruk eller 
vildfångade. För sammansatta produkter som innehåller äggprodukter anges procentuell andel ägg

[II.2.C1( ) och/eller 

[II.2.D1( ) och/eller  

8Bearbetade fiskeriprodukter som härrör från den godkända anläggningen nr  ( )                          

9som är belägen i följande land ( )                                          ]

9Bearbetade äggprodukter som härrör från det godkända landet  ( )  ]

där de har framställts från ägg som kommer från en anläggning som uppfyller kraven i avsnitt X i bilaga III till förordning 
(EG) nr 853/2004 och som vid utfärdandedatum för detta intyg är fri från högpatogen aviär influensa enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 798/2008 och

antingen

1( )  II.2.D.1 [runt vilken det inom en radie av 10 km[, eventuellt inbegripet angränsande lands territorium,] inte har 
förekommit något utbrott av högpatogen aviär influensa eller Newcastlesjuka åtminstone under de 
senaste 30 dagarna.]

eller

1( ) II.2.D.2 [äggprodukterna har bearbetats enligt följande:

1( )  antingen  [Flytande äggvita har värmebehandlats

1( ) antingen [vid 55,6 °C i 870 sekunder.]

1( )  eller [vid 56,7 °C i 232 sekunder.]

1( ) eller [Äggula som tillsatts 10 % salt har värmebehandlats vid 62,2 °C i 138 sekunder.]

1( ) eller [Torkade ägg har värmebehandlats

1( ) antingen  [vid 67 °C i 20 timmar.]

1( )  eller [vid 54,4 °C i 513 timmar.]

1( ) eller [Helägg har åtminstone värmebehandlats

1( ) antingen  [vid 60 °C i 188 sekunder.]

1( ) eller  [blivit genomkokta.]

[Heläggsmassa har åtminstone värmebehandlats]

1( ) antingen [vid 60 °C i 188 sekunder.]

1( )  eller [vid 61,1 °C i 94 sekunder.]

....................................... 



LAND - CHILE Sammansatta produkter avsedda att användas som livsmedel

II.a. Intygets referensnummer II.b.II.              Hälsoinformation

Del II:

1( ) Stryk det som inte är tillämpligt.

2( ) Köttprodukter enligt punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 och behandlade magar, blåsor och tarmar enligt punkt 7.9 i bilaga I 
till förordning (EG) nr 853/2004 som har genomgått en av behandlingarna i del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

3( ) Genom undantag från punkt 4 får hela slaktkroppar, halva slaktkroppar eller halva slaktkroppar som styckats i högst tre grossistdelar och 
kvartsparter av slaktkroppar som inte innehåller något annat specificerat riskmaterial än ryggrad, inklusive dorsalrotsganglier, importeras.

Om ryggraden inte behöver avlägsnas, ska slaktkroppar eller grossistdelar av slaktkroppar av nötkreatur som har ryggraden kvar 
identifieras genom en blå rand på den märkning som avses i förordning (EG) nr 1760/2000.

Antalet slaktkroppar eller grossistdelar av slaktkroppar av nötkreatur från vilka det krävs att ryggraden avlägsnas och antalet från vilka 
avlägsnande av ryggraden inte krävs, ska läggas till i det dokument som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 vid import.

4( ) Endast tillämpligt vid import av behandlade tarmar.

5( ) Genom undantag från punkt 3 får hela slaktkroppar, halva slaktkroppar eller halva slaktkroppar som styckats i högst tre grossistdelar och 
kvartsparter av slaktkroppar som inte innehåller något annat specificerat riskmaterial än ryggrad, inklusive dorsalrotsganglier, importeras.

Om ryggraden inte behöver avlägsnas, ska slaktkroppar eller grossistdelar av slaktkroppar av nötkreatur som har ryggraden kvar 
identifieras genom en klart synlig blå rand på den märkning som avses i förordning (EG) nr 1760/2000.

Särskild uppgift om antalet slaktkroppar eller grossistdelar av slaktkroppar av nötkreatur från vilka det krävs att ryggraden avlägsnas och 
från vilka avlägsnande av ryggraden inte krävs, ska läggas till i det dokument som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 vid 
import.

6( ) Med ’obehandlad mjölk’ och ’mjölkprodukter’ avses obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedd(a) att användas som livsmedel 
enligt definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

7( ) Produktionsdatum. Import av obehandlad mjölk och mjölkprodukter ska inte tillåtas om den/de erhållits antingen innan det 
tredjeland eller den del därav som anges i fälten I.7 och I.8 godkändes för export till Europeiska unionen, eller under en period då 
Europeiska unionen hade infört restriktioner för import av obehandlad mjölk och mjölkprodukter från detta tredjeland eller denna 
del därav.

8( ) Nummer på den anläggning för fiskeriprodukter som godkänts för export till EU.

9( ) Ursprungsland som godkänts för export till EU.

10( ) För sammansatta produkter som endast innehåller ägg- eller fiskeriprodukter kan den officiella inspektörens underskift 
accepteras.

- Underskriften ska ha en annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och 
vattenstämplar.

10Officiell veterinär/officiell inspektör  ( )

Titel och befattning

Namn (med versaler)

Stämpel och Datum Underskrift

Sida              till



Sida              till


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto389: 
	Texto392: 
	Texto393: 
	Texto394: 
	Texto395: 
	Texto396: 
	Texto399: 
	Texto401: 
	Texto409: 
	Texto411: 
	Texto414: 
	Texto416: 
	Texto418: 
	Texto421: 
	Texto422: 
	Texto424: 
	Texto427: 
	Texto429: 
	Texto431: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto433: 
	Texto436: 
	Texto439: 
	Texto441: 
	Texto443: 
	Texto446: 
	Texto447: 
	Texto449: 
	Texto452: 
	Texto454: 
	Texto457: 
	Texto460: 
	Texto461: 
	Texto462: 
	Texto463: 
	Texto464: 
	Texto466: 
	Texto468: 
	Texto471: 
	Texto472: 
	Texto474: 
	Texto172: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto478: 
	Texto774: 
	Texto775: 
	Texto480: 
	Texto483: 
	Texto484: 
	Texto485: 
	Texto488: 
	Texto490: 
	Texto491: 
	Texto492: 
	Texto494: 
	Texto497: 
	Texto498: 
	Texto500: 
	Texto503: 
	Texto504: 
	Texto506: 
	Texto508: 
	Texto511: 
	Texto512: 
	Texto514: 
	Texto516: 
	Texto517: 
	Texto776: 
	Texto777: 
	Texto778: 
	Texto518: 
	Texto224: 
	Texto225: 
	Texto226: 
	Texto228: 
	Texto227: 
	Texto779: 
	Texto521: 
	Texto524: 
	Texto525: 
	Texto528: 
	Texto529: 
	Texto530: 
	Texto531: 
	Texto532: 
	Texto533: 
	Texto534: 
	Texto535: 
	Texto536: 
	Texto537: 
	Texto538: 
	Texto539: 
	Texto540: 
	Texto541: 
	Texto542: 
	Texto231: 
	Texto232: 
	Texto233: 
	Texto294: 
	Texto295: 
	Texto296: 
	Texto297: 
	Texto298: 
	Texto299: 
	Texto300: 
	Texto301: 
	Texto302: 
	Texto303: 
	Texto304: 
	Texto305: 
	Texto306: 
	Texto307: 
	Texto308: 
	Texto309: 
	Texto310: 
	Texto311: 
	Texto312: 
	Texto313: 
	Texto314: 
	Texto315: 


