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II. Informacija apie sveikumą II.a. Sertifikato Nr. II.b. IMSOC Nr.

II.1

(1) arba
[II.1.1.

Aš, toliau pasirašęs asmuo, pareiškiu, kad esu susi pažinę s su atitinkamomis šių Sąjungos teisės aktų 
nuostatomis:
- 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigianč io Europos maisto saugos tarnybą ir nustatan čio su maisto
saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1),
- 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų
higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1 ),
- 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų
higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1), ir
- 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kont rolės ir kitos
oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės ,
augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų ta isyklių taikymą, kuriuo iš dalies ke i čiam i Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001 , (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr.
1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151 /2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/
EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr.
882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91 /496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei
Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios ko ntro lės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1 ), ir patvirtinu, kad:

pirmiau aprašytos siuntos, kurios identifikacinis kodas .................................... (nurodyti siuntos
identifikacini kodą , nurodytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 9 straipsnio 1 dalyje), 
maisto produktai buvo pagaminti laikantis reglamentų (EB) Nr. 178/2002 ir (EB) Nr. 852/2004 reika 
lavimų , visų pirma, kad:

- pirminė tokių maisto produktų gamyba ir susijusios operacijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr.
852/2004 l priede, atitinka Reglamento (EB) Nr. 852/2004 l priedo A dalyje išdėstytas bendrąs i as higienos
nuostatas;

- (1) (2) ir, bet kuriuo gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapu po pirminės gamybos ir susijusių
operacijų :

- buvo sutvarkyti ir, prireikus, paruošti, supakuoti ir higieniškai laikomi pagal Reglamento (EB) Nr.
852/2004 II priedo reikalavimus, ir

- atvežti iš į monės (- ių) , pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 įgyvendinančios (-ių) rizikos
veiksnių analize ir svarbiausiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą programą;]

[II.1.2. pirmiau aprašytos siuntos, kurios identifikacinis kodas .............................. ....... (nurodyti siuntos

identifikacinį kodą , nurodytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 9 straipsnio 1 dalyje), pašarai 
buvo pagaminti laikantis reglamentų (EB) Nr. 178/2002 ir (EB) Nr. 183/2005 reikalavimų, visų pirma, kad:

- pirminė tokių pašarų gamyba ir susijusios operacijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 183/2005 5
straipsnio 1 dalyje, atitinka Reglamento (EB) Nr. 183/2005 l priedo nuostatas;

- (1) (2) ir, bet kuriuo gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapu po pirminės gamybos ir susijusių
operacijų:

- buvo sutvarkyti ir, prireikus, paruošti, supakuoti ir higieniškai laikomi pagal Reglamento (EB) Nr.
183/2005 II priedo reikalavimus, ir

- atvežti iš įmonės (-ių), pagal Reglamentą (EB) Nr. 183/2005 įgyvendinančios (-ių) rizikos veiksnių
analize ir svarbiausiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą programą.]

(1) arba
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II. Informacija apie sveikumą II.a. Sertifikato Nr. II.b. IMSOC Nr.

II.2

[II.2.1. 

Aš, toliau pasirašęs asmuo, pareiškiu, kad esu susipažinęs su atitinkamomis 2019 m. spalio 22 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių 
taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 (OL L 277, 2019 10 29, p. 89), nuostatomis ir 
patvirtinu, kad:

……………….……....... (data) ir atlikta laboratorinė analizė ……………….……...... (data) 

……….......………………………………….............................……................... (laboratorijos pavadinimas), 
taikant metodus, apimančius bent jau tuos pavojus, kurie nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II 
priede.
- Pridedama išsami informacija apie laboratorinių analizių metodus ir visus rezultatus rodo, kad laikomasi Sąjungos
teisės aktų reikalavimų dėl didžiausių aflatoksinų kiekių . ]

(3) ir (arba)
[II.2.2. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede išvardytų negyvūninių maisto produktų ir 

pašarų, taip pat tame priede išvardytų maisto produktų, sudarytų iš dviejų ar daugiau sudedamųjų 
dalių, sertifikavimas dėl taršos pesticidų liekanomis

…………………………………......................................................................... (laboratorijos pavadinimas),  

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede nurodytos pupenių dervos, taip pat tame priede 
išvardytų maisto produktų, sudarytų iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, sertifikavimas dėl taršos 
pentachlorfenoliu ir dioksinais

…………………………………......................................................................... (laboratorijos pavadinimas),  

taikant metodus, apimančius bent jau tuos pavojus, kurie nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II 
priede.

- Pridedama išsami informacija apie laboratorinių analizių metodus ir visus rezultatus rodo, kad prekių sudėtyje
pentachlorfenolio yra ne daugiau kaip 0,01 mg/kg.)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede išvardytų negyvūninių maisto produktų 
ir pašarų, taip pat tame priede išvardytų maisto produktų, sudarytų iš dviejų ar daugiau sudedamųjų 
dalių, sertifikavimas dėl taršos mikotoksinais

Komisijos reglamento (EB) Nr. 401 /2006, siekiant nustatyti aflatoksino B1 kiekį ir bendrą maisto produktų 
taršos aflatoksinais lygį

Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009, siekiant nustatyti aflatoksino B1 kiekį pašaruose

- iš pirmiau aprašytos siuntos ėminiai paimti laikantis:

- iš pirmiau aprašytos siuntos ėminiai paimti laikantis Komisijos direktyvos 2002/63/EB

.….....……….…..…...... (data) ir atlikta laboratorinė analizė …....……….…..…....... (data)

taikant metodus, apimančius bent jau tuos pavojus, kurie nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II 
priede.
- Pridedama išsami informacija apie laboratorinių analizių metodus ir visus rezultatus rodo, kad laikomasi Sąjungos
teisės aktų reikalavimų dėl didžiausios leidžiamosios pesticidų liekanų koncentracijos.]

- iš pirmiau aprašytos siuntos eminiai paimti laikantis Komisijos direktyvos 2002/63/EB

.….....……….…..…...... (data) ir atlikta laboratorinė analizė …....……….…..…....... (data)

(3) ir (arba)
[II.2.3.

(3) ir (arba)
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II. Informacija apie sveikumą II.a. Sertifikato Nr. II.b. IMSOC Nr.

[II.2.4 

II.3

II.4

Pastabos
Žr. šio priedo pildymo paaiškinimus.
II dalis.

- iš pirmiau aprašytos siuntos ėminiai paimti laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 III priedo
…………..............……. (data) ir atlikta laboratorinė analizė ….............…………......  (data)

…………………………………............................................................................... (laboratorijos pavadinimas), 

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede išvardytų negyvūninių maisto produktų, taip pat tame 
priede išvardytų maisto produktų, sudarytų iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, sertifikavimas dėl 
mikrobiologinės taršos

Sertifikuojantysis pareigūnas

Vardas, pavardė 
(didžiosiomis raidėmis):

Data:

Antspaudas

Kvalifikacija ir pareigos:

Parašas:

taikant metodus, apimančius bent jau tuos pavojus, kurie nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 
II priede.

- Pridedama išsami informacija apie laboratorinių analizių metodus ir visus rezultatus rodo, kad 25 g ėminyje
nėra salmonelių.]

(1) Atitinkamai išbraukite arba perbraukite (pvz., jei tai maisto produktas ar pašarai).

(2) Taikoma tik bet kuriuo gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapu po pirminės gamybos ir susijusių operacijų.

(3) Atitinkamai išbraukite arba perbraukite, jei nesirenkate šio punkto sertifikatui pateikti.

(4) Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Ta pati taisyklė taikoma ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su
vandens ženklais.

Prekės – ....................................................(nurodyti prekę), – įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 
2019/1793 II priedą, įskaitant tame priede išvardytus sudėtinius maisto produktus, sertifikavimas dėl 
taršos ................................................... (nurodyti pavojų, išskyrus II.2.1–II.2.4 punktuose nurodytus 
pavojus) rizikos

— iš pirmiau aprašytos siuntos ėminiai paimti laikantis Direktyvos 2002/63/EB  …………..............……  (data), 
laboratorinės analizės buvo atliktos …………..............…… (data) laboratorijoje 
…………………………………................................................................................   (pavadinimas) taikant metodus, 

Šis sertifikatas išduotas prieš tai, kai siunta, su kuria jis susijęs, buvo išvežta iš jį išduodančios kompetentingos 
institucijos kontrolės zonos.

Šis sertifikatas galioja keturis mėnesius nuo jo išdavimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip šešis 
mėnesius nuo paskutinių laboratorinių analizių rezultatų dienos.

(3) ir (arba)

[II.2.5

apimančius bent Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede nurodytus pavojus.
— Pridedama išsami informacija apie laboratorinių analizių metodus ir visus rezultatus rodo, kad laikomasi 
Sąjungos teisės aktų reikalavimų.]
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