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Saliktie produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā
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Tranzīts/Uzglabāšana

United States
II.

vai nu

II daļa. Sertificēšana

(1)

(1)

un/vai

Informācija par veselību

II.a.

Sertifikāta atsauces numurs

II.b.

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts/inspektors, ar šo apliecinu, ka iepriekš raksturotie
saliktie produkti satur:
[II.1.A gaļas produktus, apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas(2) jebkādā daudzumā un šādi gaļas
produkti, apstrādāti kuņģi, pūšļi un zarnas, kas izgatavoti saskaņā ar Komisijas
Lēmumu 2007/777/EK, satur šādas gaļas sastāvdaļas un atbilst turpmāk noteiktajiem
kritērijiem:
Suga (A)
Apstrāde (B)
Izcelsme (C)

[II.1.B

(A) Ierakstīt kodu attiecīgajai to dzīvnieku sugai, no kuriem iegūts gaļas produkts, apstrādāti
kuņģi, pūšļi un zarnas, kur BOV = mājas liellopi (Bos taurus, Bison bison, Bubalus
bubalis un to krustojumi); OVI = mājas aitas (Ovis aries) un kazas (Capra hircus); EQI
= mājas zirgu dzimtas dzīvnieki (Equus caballus, Equus asinus un to krustojumi); POR
= mājas cūkas (Sus scrofa); RM = mājas truši, PFG = mājputni un saimniecībā audzēti
medījamie putni, RUF = saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un
nepārnadžus; RUW = savvaļas medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un nepārnadžus;
SUW = savvaļas medījamās cūkas; EQW = savvaļas medījamie nepārnadži;
WL = savvaļas zaķveidīgo kārtas dzīvnieki, WGB = savvaļas medījamie putni.
(B) Ierakstīt A, B, C, D, E vai F, norādot vajadzīgo apstrādi, kā precizēts un noteikts
Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2., 3. un 4. daļā.
(C) Ierakstīt gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu izcelsmes valsts ISO kodu, kā
uzskaitīts Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā, un, ja atbilstīgi Savienības tiesību
aktiem par attiecīgo gaļas sastāvdaļu ir veikta reģionalizācija, ierakstīt reģionu, kā
norādīts Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 1. daļā, vai Eiropas Savienības dalībvalsti.
Gaļas produktu izcelsmes valstij jābūt vienai no šādām valstīm:
tā pati valsts, no kuras veic eksportu un kas norādīta 1.7. ailē;
Eiropas Savienības dalībvalsts;
trešā valsts vai tās daļa, kurai atļauts eksportēt uz Savienību gaļas produktus, kas
apstrādāti ar A apstrādi, kā noteikts Lēmuma 2007/777/EK II pielikumā, ja trešā
valsts, kurā attiecīgais saliktais produkts ir ražots, ir arī saņēmusi atļauju eksportēt
uz Savienību gaļas produktus, kas apstrādāti ar minēto apstrādes režīmu.
piena pārstrādes produktus(3), kas veido pusi vai vairāk no saliktā produkta, vai piena
produktus, kurus nevar glabāt, jebkādā daudzumā, kas:
a) ražoti valstī …………….. Piena produktu izcelsmes valstij jābūt vienai no šādām
valstīm:
tā pati valsts, no kuras veic eksportu un kas norādīta 1.7. ailē;
Eiropas Savienības dalībvalsts;
trešā valsts, kurai atļauts eksportēt uz Savienību pienu un piena produktus, kas
iekļauti Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma A vai B slejā, ja trešā valsts, kurā
attiecīgais saliktais produkts ir ražots, ir arī saņēmusi atļauju eksportēt uz Savienību
pienu un piena produktus, ievērojot tādus pašus nosacījumus.
Izcelsmes valstij, kas norādīta I.7. ailē, jābūt minētai Regulas (ES) Nr. 605/2010
I pielikumā, un jāpiemēro apstrāde, kas atbilst apstrādei, kura minētajā sarakstā norādīta
attiecīgajai valstij;
b) izgatavoti no piena, kas iegūts no dzīvniekiem:
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kurus uzrauga valsts veterinārais dienests;
kuri pieder saimniecībām, kam nav noteikti ierobežojumi saistībā ar mutes un nagu
sērgu vai govju mēri; un
iii) kuriem regulāri veic veterinārās pārbaudes, lai nodrošinātu to atbilstību dzīvnieku
veselības nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma
IX sadaļas I nodaļā un Direktīvā 2002/99/EK;
c) ir piena produkti, kas izgatavoti no svaigpiena, kas iegūts:
(1)
vai nu
[no govs, aitas, kazas vai bifeļa piena, un pirms importa Eiropas Savienības
teritorijā šiem produktiem vai svaigpienam, no kā šie produkti iegūti, veikta:
(1)
vai nu
[pasterizācija, izmantojot vienreizēju termisko apstrādi ar termisko
iedarbību, kura ir vismaz līdzvērtīga termiskajai iedarbībai, ko
sasniedz pasterizācijas procesā 72 °C temperatūrā 15 sekundēs, un
attiecīgā gadījumā pietiekama, lai nodrošinātu negatīvu reakciju uz
bāziskās fosfatāzes testu, ko veic uzreiz pēc termiskās apstrādes;]
(1)
vai
[sterilizācija, sasniedzot F0 vērtību, kas ir vienāda ar trīs vai lielāka
par to;]
(1)
vai
[ultrasterilizācija (UHT), kas nav zemāka par 135 °C, apvienojumā
ar piemērotu izturēšanas laiku;]
(1)
vai
[divkārša pasterizācija augstā temperatūrā uz īsu laiku (HTST) 72 °C
temperatūrā 15 sekundes vai apstrāde ar līdzvērtīgu pasterizācijas
iedarbību pienam, kura pH ir zemāks par 7,0, attiecīgā gadījumā
panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu];
(1)
vai
[divkārša pasterizācija augstā temperatūrā uz īsu laiku (HTST) 72 °C
temperatūrā 15 sekundes vai apstrāde ar līdzvērtīgu pasterizācijas
iedarbību pienam, kura pH ir 7,0 vai augstāks, attiecīgā gadījumā
panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, pēc kura
uzreiz
(1)
vai nu [pazemina pH līmeni zem 6 vienu stundu;]
(1)
vai
[veicot papildu karsēšanu temperatūrā, kas vienāda 72 °C ar
vai augstāka par to, apvienotu ar žāvēšanu;]]
(1)
vai
[no dzīvniekiem, kas nav govis, aitas, kazas vai bifeļi, un pirms importa
Eiropas Savienības teritorijā šiem produktiem vai svaigpienam, no kā šie
produkti iegūti, veikta:
(1)
vai nu
[sterilizācija, sasniedzot F0 vērtību, kas ir vienāda ar trīs vai lielāka
par to;]
(1)
vai
[ultrasterilizācija (UHT), kas nav zemāka par 135°C, apvienojumā ar
piemērotu izturēšanas laiku;]]
d) ražoti …………………………. vai laikposmā no ……………………………… līdz
……………………………... (4).]
olu pārstrādes produktus, kuru izcelsme ir apstiprinātā valstī(5)
ražoti no olām, kas iegūtas audzētavā, kura atbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma
X sadaļā noteiktajām prasībām un kas šā sertifikāta izdošanas datumā ir augstas patogenitātes
putnu gripas neskarta, kā definēts Regulā (EK) Nr. 798/2008, un
vai nu
II.1.C.1 [ap kuru 10 km rādiusā[, vajadzības gadījumā ietverot kaimiņvalstu teritoriju,]
vismaz pēdējo 30 dienu laikā nav bijis augstas patogenitātes putnu gripas vai
i)
ii)

un/vai

II.1.C

(1)
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(1)

II.a.
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II.b.

Ņūkāslas slimības uzliesmojuma.]
vai
II.1.C.2 [olu produkti pārstrādāti:
(1)
vai nu [šķidrs olu baltums apstrādāts:
(1)
vai nu [55,6 °C temperatūrā 870 sekundes.]
(1)
vai
[56,7 °C temperatūrā 232 sekundes.]
(1)
vai
[10 % sālīta olas dzeltenuma apstrādāti 62,2°C temperatūrā 138 sekundes.]
(1)
vai
[olu baltuma pulveris apstrādāts:
(1)
vai nu [67 °C temperatūrā 20 stundas.]
(1)
vai
[54,4 °C temperatūrā 513 stundas.]
(1)
vai
[veselas olas apstrādātas vismaz:
(1)
vai nu [60°C temperatūrā 188 sekundes.]
(1)
vai
[pilnīgi termiski apstrādātas.]
[sakultas veselas olas apstrādātas vismaz]:
(1)
vai nu [60 °C temperatūrā 188 sekundes.]
(1)
vai
[61,1°C temperatūrā 94 sekundes.]

Piezīmes
I daļa
●
Atsauces I.7. aile:

norādīt izcelsmes valsts ISO kodu gaļas produktiem, apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un
zarnām, kas uzskaitīti Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā, un/vai piena
pārstrādes produktiem Komisijas Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumā.
●
Atsauces I.11. aile: saliktā(-o) produkta(-u) ražošanas uzņēmuma nosaukums un adrese. Izcelsmes valsts
nosaukumam jābūt tādam pašam kā izcelsmes valsts nosaukumam I.7. ailē.
Apstiprinājuma numurs nav vajadzīgs.
●
Atsauces I.15. aile: reģistrācijas numurs (vilciena vagoniem vai konteineriem un sauszemes
transportlīdzekļiem), reisa numurs (lidmašīnām) vai nosaukums (kuģiem). Ja
pārvadāšana tiek veikta, izmantojot konteinerus un kastes, I.23. ailē jānorāda to
kopējais skaits un reģistrācijas un (ja izmantota) plombas numurs. Izkraušanas un
pārkraušanas gadījumā nosūtītājam jāinformē Eiropas Savienības ievešanas
robežkontroles punkts.
●
Atsauces I.19. aile: izmantot atbilstīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu,
piemēram, 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.
●
Atsauces I.20. aile: norādīt kopējo bruto svaru un kopējo neto svaru.
●
Atsauces I.23. aile: konteineriem vai kastēm jānorāda konteinera numurs un plombas numurs (attiecīgā
gadījumā).
●
Atsauces I.28. aile: ražotājuzņēmums: saliktā(-o) produkta(-u) ražošanas uzņēmumu nosaukums un
apstiprinājuma numurs, ja pieejams. Preces veids: saliktajiem produktiem, kas satur
gaļas produktus, apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, norādīt “gaļas produkts”,
“apstrādāti kuņģi”, “pūšļi” vai “zarnas”. Saliktiem produktiem, kas satur piena
produktus, norādīt “piena produkts”.
II daļa
(1)
Nevajadzīgo svītrot.
(2)
Gaļas produkti, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.1. punktā, un apstrādāti kuņģi, pūšļi
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II.

(3)

(4)

(5)

●

II.a.

Sertifikāta atsauces numurs

II.b.

un zarnas, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.9. punktā un kas bijuši pakļauti vienam no
apstrādes veidiem, kuri noteikti Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā.
Svaigpiens un piena produkti ir lietošanai pārtikā paredzēts svaigpiens un piena produkti, kas noteikti
Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.2. punktā.
Ražošanas datums vai datumi. Svaigpienu vai piena produktus nedrīkst importēt, ja tie iegūti vai nu pirms
datuma, kad I.7. un I.8. ailē minētā trešā valsts vai tās daļa saņēmusi atļauju eksportam uz Eiropas
Savienību, vai arī laikā, kad Eiropas Savienība apstiprinājusi pasākumus, lai ierobežotu svaigpiena un
piena produktu importu no šīs trešās valsts vai tās daļas.
Izcelsmes valsts, kurai atļauts eksportēt uz Eiropas Savienību.
Parakstam jābūt tādā krāsā, kas atšķiras no drukājuma krāsas. Tāds pats noteikums attiecas uz zīmogiem, ja
vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmi.

Valsts pilnvarots veterinārārsts/valsts pilnvarots inspektors
Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem):

Kvalifikācija un amats:

Datums:

Paraksts:

Zīmogs:
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