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PAÑSTWO - CHILE Produkty zùoýone przeznaczone do spoýycia przez ludzi

II.a. Numer referencyjny úwiadectwa II.b.II.             Informacje dot. zdrowia

Uwagi

Czæúã I:

- Rubryka I.7: Wpisaã kod ISO pañstwa pochodzenia produktu zùoýonego zawierajàcego produkt miæsny, przetworzone ýoùàdki, pæcherze i 
jelita, wyszczególnionego w czæúci 2 zaùàcznika II do decyzji 2007/777/WE, lub – w przypadku przetworzonych produktów mlecznych – 
wyszczególnionego w zaùàczniku I do rozporzàdzenia Komisji (UE) nr 605/2010, lub – w przypadku przetworzonych produktów 
ryboùówstwa – wyszczególnionego w zaùàcznikach I i II do decyzji Komisji 2006/766/WE, lub – w przypadku przetworzonych produktów 
jajecznych – wyszczególnionego w czæúci 1 zaùàcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 798/2008.

- Rubryka I.11: Nazwa, adres i numer rejestracyjny/zatwierdzenia, jeúli jest dostæpny, zakùadów produkujàcych produkty zùoýone). Nazwa 
pañstwa pochodzenia, które musi byã takie samo jak pañstwo pochodzenia w rubryce I.7.

- Rubryka I.15: Numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i pojazdy drogowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek). W 
przypadku transportu w kontenerach w rubryce I.23 naleýy podaã ùàcznà liczbæ kontenerów i ich numer rejestracyjny oraz, jeúli plomba ma 
numer seryjny, takýe ten numer. W przypadku rozùadunku i ponownego zaùadunku wysyùajàcy musi poinformowaã punkt kontroli 
granicznej miejsca wprowadzenia do Unii Europejskiej.

- Rubryka I.19: Uýyã wùaúciwego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS) Úwiatowej Organizacji Celnej: 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.

- Rubryka I.20: Podaã caùkowità masæ brutto oraz caùkowità masæ netto.

- Rubryka I.23: W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podaã numer kontenera i numer plomby (w stosownych 
przypadkach).

[II.2.C1( ) lub 

[II.2.D1( ) lub 

(d) wyprodukowano dnia  ........................................... r. lub miædzy dniem   .............................................................  

7r. a dniem   ................................................................ ( ).]

8Przetworzone produkty ryboùówstwa pochodzàce z zatwierdzonego zakùadu nr   ( )                           znajdujàcego siæ 

9w pañstwie  ( )                                          ]

 9Przetworzone produkty jajeczne pochodzàce z zatwierdzonego pañstwa ( ) .......................................  ]

wyprodukowane zostaùy z jaj pochodzàcych z zakùadu speùniajàcego wymogi okreúlone w sekcji X zaùàcznika III do 
rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004, który w dniu wystawienia úwiadectwa jest wolny od wysoce zjadliwej grypy ptaków 
okreúlonej w rozporzàdzeniu (WE) nr 798/2008 oraz

(1)  II.2.D.1 [wokóù którego w promieniu 10 km, wùàczajàc, w stosownych przypadkach, terytorium pañstwa sàsiedniego, 
w ciàgu co najmniej ostatnich 30 dni nie wystàpiùy ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków ani rzekomego 
pomoru drobiu.]

albo

1( ) II.2.D.2  [produkty jajeczne zostaùy poddane obróbce:

1( ) [pùynne biaùko jaj zostaùo poddane obróbce:

1( ) [w temp. 55,6 °C przez 870 sekund.]

1( )  albo [w temp. 56,7 °C przez 232 sekundy.]

1( ) albo [10 % solone ýóùtko zostaùo poddane obróbce w temp. 62,2 °C przez 138 sekund.]

1( ) albo suszone biaùko jaj zostaùo poddane obróbce:

1( ) [w temp. 67 °C przez 20 godzin.]

1( )  albo [w temp. 54,4 °C przez 513 godzin.]

1( ) albo  [caùe jaja zostaùy poddane przynajmniej nastæpujàcej obróbce:

1( ) [w temp. 60 °C przez 188 sekund.]

1( ) albo [caùkowicie ugotowane.]

[masa jajeczna z caùych jaj zostaùa poddana przynajmniej nastæpujàcej obróbce]:

1( ) [w temp. 60 °C przez 188 sekund.]

1( ) albo  [w temp. 61,1 °C przez 94 sekundy.]
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- Rubryka I.28: Zakùad produkcyjny: podaã nazwæ i numer zatwierdzenia, jeúli dostæpny, zakùadów produkujàcych produkty zùoýone. Rodzaj 
towaru: w przypadku produktów zùoýonych zawierajàcych produkty miæsne, przetworzone ýoùàdki, pæcherze i jelita, podaã „produkt 
miæsny”, „przetworzone ýoùàdki”, „pæcherze” lub „jelita”. W przypadku produktu zùoýonego zawierajàcego produkty mleczne – podaã 
„produkt mleczny”. W przypadku produktu zùoýonego zawierajàcego przetworzone produkty ryboùówstwa – podaã, czy pochodzà z 
akwakultury czy z dzikich zwierzàt. W przypadku produktu zùoýonego zawierajàcego produkty jajeczne – podaã procentowà zawartoúã 
jaj.

Czæúã II:

1( ) Niepotrzebne skreúliã.

2( ) Produkty miæsne, okreúlone w pkt 7.1 zaùàcznika I do rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004, oraz przetworzone ýoùàdki, pæcherze i jelita, 
okreúlone w pkt 7.9 zaùàcznika I do rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004, które zostaùy poddane jednej z obróbek okreúlonych w czæúci 4 
zaùàcznika II do decyzji 2007/777/WE.

3( ) W drodze odstæpstwa od pkt 4 tusze, póùtusze lub póùtusze podzielone na nie wiæcej niý trzy czæúci hurtowe oraz ãwierãtusze, 
niezawierajàce ýadnego materiaùu szczególnego ryzyka poza krægosùupem ùàcznie ze zwojami korzonków grzbietowych mogà byã 
przywoýone.

Jeúli usuniæcie krægosùupa nie jest wymagane, tusze i hurtowe czæúci tusz bydlæcych zawierajàce krægosùup oznakowuje siæ niebieskim 
paskiem na etykiecie, o której mowa w rozporzàdzeniu (WE) nr 1760/2000.

W przypadku przywozu, w dokumencie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) nr 136/2004, podaje siæ liczbæ tusz woùowych 
lub ich czæúci hurtowych, z których jest wymagane usuniæcie krægosùupa, a takýe liczbæ tych, z których usuniæcie krægosùupa nie jest 
wymagane.

4( ) Stosuje siæ wyùàcznie w przypadku przywozu przetworzonych jelit.

5( ) W drodze odstæpstwa od pkt 3 tusze, póùtusze lub póùtusze podzielone na nie wiæcej niý trzy czæúci hurtowe oraz ãwierãtusze, 
niezawierajàce ýadnego materiaùu szczególnego ryzyka poza krægosùupem ùàcznie ze zwojami korzonków grzbietowych mogà byã 
przywoýone.

Jeúli usuniæcie krægosùupa nie jest wymagane, tusze lub czæúci hurtowe tusz woùowych zawierajàce krægosùup oznakowuje siæ wyraênie 
widocznym niebieskim paskiem na etykiecie, o którym mowa w rozporzàdzeniu (WE) nr 1760/2000.

W przypadku przywozu, w dokumencie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) nr 136/2004, umieszcza siæ szczegóùowe 
informacje dotyczàce liczby tusz woùowych lub ich czæúci hurtowych, z których wymagane jest usuniæcie krægosùupa, a takýe liczby tych, z 
których usuniæcie krægosùupa nie jest wymagane.

6( ) Mleko surowe i produkty mleczne oznaczajà mleko surowe i produkty mleczne przeznaczone do spoýycia przez ludzi, okreúlone 
w pkt 7.2 zaùàcznika I do rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004.

7( ) Data lub daty produkcji. Przywóz mleka surowego i produktów mlecznych jest niedozwolony, jeúli zostaùy one uzyskane przed 
datà otrzymania zezwolenia na wywóz do Unii Europejskiej z pañstwa trzeciego lub jego czæúci wymienionych w rubrykach I.7 i I.8 
bàdê w okresie stosowania przez Uniæ Europejskà úrodków ograniczajàcych skierowanych przeciw przywozowi mleka surowego 
i produktów mlecznych z tego pañstwa trzeciego lub jego czæúci.

8( ) Numer zakùadu wytwarzajàcego produkty ryboùówstwa, posiadajàcego zezwolenie na wywóz do UE.

9( ) Pañstwo pochodzenia, z którego jest dozwolony wywóz do UE.

10( ) W przypadku produktów zùoýonych zawierajàcych tylko produkty jajeczne lub produkty ryboùówstwa moýna przyjàã podpis 
urzædowego inspektora.

- Kolor podpisu powinien byã inny niý koloru druku. Ta sama zasada dotyczy takýe pieczæci innych niý pieczæci tùoczone lub znaki 
wodne.

10Urzædowy lekarz weterynarii/Urzædowy inspektor   ( )

Kwalifikacje i tytuù

Imiæ i nazwisko (wielkimi literami)

Pieczæã i Data Podpis
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