1.

ŚWIADECTWO PRZEDEKSPORTOWE PRE-EXPORT CERTIFICATE

Nr UE/PL/
No
Niniejszy dokument jest wystawiany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE zgodnie z (Rozporządzeniem w sprawie środków
ochronnych przeciwko agrofagom) na wniosek podmiotu profesjonalnego w celu poinformowania właściwych organów państw członkowskich UE,
że zastosowano określone procedury fitosanitarne/The competent authority of an EU Member state according to (Regulation on protective measures against pests of plants)
on request of a professional operator issues this document in order to communicate to competent authorities of EU member states that certain phytosanitary procedures have been
applied

2. Nazwa państwa członkowskiego pochodzenia oraz nazwa właściwego organu składającego oświadczenie
Name of member state of origin and name of the declaring competent authority

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
STATE PLANT HEALTH AND SEED INSPECTION SERVICE

3. Podmiot profesjonalny /Professional operator

4. Opis przesyłki/Description of consignment

5. Deklarowana ilość/Quantity declered

6. Przesyłka jak opisano powyżej/The consignment as described above
(należy zaznaczyć odpowiednią opcję poprzez zaznaczenie okienka (A-G) wraz z informacjami zawartymi w części “specyfikacja agrofagów”)
(boxes A-G) of applicable options to be ticked combined with information under “pest specifications”)
spełnia właściwe wymogi rozporządzenia UE w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (podać nr publikacji odnośnego aktualnego
aktu wykonawczego dla danej przesyłki przyjętego na podstawie art. 41 oraz mającej zastosowanie alternatywy pośród szczególnych wymogów,
jeśli potwierdza się spełnienie wymogów)
comply with the specific requirements of EU regulations on protective measures against pest of plants: (List the publishing number of the relevant implementing act ( for the
consignment concerned) adopted pursuant to article 41 and the applicate alternative of the specific requirements that is certified as being complied with)

została poddana kontroli zgodnie z odpowiednią procedurą urzędową (w razie potrzeby podać procedurę i stwierdzono, że jest wolna od (A)
have been inspected according to an appropriate official procedure: (if necessary list procedure), and found free from (A)

została poddana badaniom zgodnie z odpowiednią procedurą urzędową (w razie potrzeby podać procedurę i stwierdzono, że jest wolna od (B)
have been tested according to an appropriate official procedure: (if necessary list procedure), and found free from (B)

pochodzi z pola urzędowo uznanego za wolne od (C)
originate in a field, officially recognized as being free from (C)

pochodzi z zakładu produkcyjnego urzędowo uznanego za wolny od (D)
originate in a production site, officially recognized as being free from (D)

pochodzi z miejsca produkcji urzędowo uznanego za wolne od (E)
originate in a production site, officially recognized as being free from (E)

pochodzi z obszaru urzędowo uznanego za wolny od (F)
originate in an area, officially recognized as being free from (F)

pochodzi z państwa urzędowo uznanego za wolne od (G)
originate in a country, officially recognized as being free from (G)

Specyfikacja agrofagów I określenie pola/zakładu produkcyjnego/obszaru (odpowiednio w odniesieniu do (A)-(G) powyżej)

7. Inne informacje urzędowe (np. dotyczące importowych wymogów fitosanitarnych, poddawania przesyłki zabiegom itp.)
Other official information (eg. Related to phytosanitary import requirements, treatment of consignment, etc.)

8. Miejsce wystawienia i dane kontaktowe (e-mail/faks)

9. Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika

Place of issue and contact details

Name and signature of the authorized officer

Data/Date

(Pieczęć właściwego organu)/Stamp of the organization

