
Dekret n. 20 z 2009 roku, ustanawiający wymagania importowe na terytorium 
Chile produktów wołowych przeznaczone do konsumpcji przez ludzi. 

 
 

1. Import do kraju produktów pochodzenia wołowego przeznaczonego do 

konsumpcji przez ludzi musi spełniać wymagania niniejszego dekretu, niemniej 

produkty muszą równieŜ spełniać wymagania sanitarne, zgodnie z rozporządzeniami 

dotyczącymi zdrowia produktów pochodzenia zwierzęcego, krajowego systemu 

kontroli produktów farmaceutycznych, krajowego systemu kontroli kosmetyków lub 

kontroli produktów lub urządzeń medycznego uŜytku. 

 

2. Okręgowy Sekretarz Ministerstwa Zdrowia moŜe zawsze zezwolić na import niŜej 

wymienionych produktów oraz produktów spoŜywczych ich zawierających, 

niezaleŜnie od oficjalnej sytuacji epizootycznej odnośnie BSE w kraju pochodzenia: 

2.1. Mleka i produktów mlecznych, 

2.2. śelatyny i kolagenu wytworzonego wyłącznie ze skór i dwoin bydlęcych, 

2.3. Wolny od białek, tłuszcz bydlęcy (maksymalny poziom nierozpuszczalnych 

zanieczyszczeń wynosi 0,15% masy) oraz jego pochodnych, 

2.4 Fosforanu dwuwapniowego bez śladów białek lub tłuszczy 

2.5 Mięsa odkostnionego, które spełnia poniŜsze wymagania: 

 a) pochodzi od zwierząt nie starszych niŜ 30 miesięcy, które nie były 

skarmiane paszami zawierającymi mączki mięsno-kostne, wytworzone  

z przeŜuwaczy, były poddane badaniu przed- i poubojowemu, oraz które nie 

wykazywały oznak chorobowych wskazujących BSE lub były chore na BSE, 

 b) Ŝe, zwierzęta z których pochodzi surowiec nie były poddane oszołomieniu 

przedubojowym polegającym na wstrzyknięciu spręŜonego powietrza do jamy 

czaszki lub za pomocą innej metody, która powoduje przerwanie szpiku kostnego, 

 c) Ŝe, mięso nie zostało zanieczyszczone przez Ŝadną z poniŜszych tkanek: 

migdałki, jelito kręte, mózg, czaszka, oczy, kręgosłup, szpik kostny, ani Ŝadne 

produkty białkowe z nich pozyskane, 

 d) Ŝe, mięso nie zostało pozyskane poprzez mechaniczne metody oddzielania. 

 

2.6. Krew i jej produkty uboczne, pochodzą od bydła, które nie było poddane 

oszołomieniu przedubojowym polegającym na wstrzyknięciu spręŜonego powietrza 

do jamy czaszki lub za pomocą innej metody, która powoduje przerwanie szpiku 

kostnego. 

 

Do produktów, do których odnoszą się ww. punkty 2.5 oraz 2.6, muszą być 

załączone oficjalne dokumenty wydany przez kompetentne władze kraju 

pochodzenia, potwierdzające spełnienie ustanowionych wymagań dla danego 

produktu. 

  

 

 



a) bydło z których pochodzą: 

• nie było skarmiane paszami zawierającymi mączki mięsno-

kostne lub skwarki z przeŜuwaczy, 

• było uznane za nadające się do uboju oraz do spoŜycia przez 

ludzi, a tusze były poddane badaniu przed- i poubojowemu, i 

• nie było poddane oszołomieniu przedubojowym polegającym na 

wstrzyknięciu spręŜonego powietrza do jamy czaszki lub za 

pomocą innej metody, która powoduje przerwanie szpiku 

kostnego. 

b) Ŝe mięso oraz produkty uboczne były przygotowane i oprawione w sposób 

gwarantujący, Ŝe nie zawierają oraz nie zostały zanieczyszczone przez: bydlęce 

migdałki lub jelito kręte pochodzące od zwierząt w kaŜdym wieku, mózg, oczy, szpik 

kostny, czaszka, kręgosłup lub inną tkankę nerwową lub limfatyczną odsłoniętą 

podczas procesu odkostniania lub w czasie odzyskiwania mięsa mechanicznie 

(MOM) z czaszki lub kręgosłupa bydlęcego, pochodzącego od zwierząt starszych niŜ  

12 miesięcy, w momencie pozyskania. 

 

JednakŜe, import produktów spoŜywczych przeznaczonych do konsumpcji przez 

człowieka, produktów kosmetycznych, farmaceutyków, produktów biologicznych lub 

materiałów uŜytku medycznego przygotowanych lub zanieczyszczonych przez mózg, 

oczy, szpik kostny, czaszkę lub kręgosłup bydlęcy pochodzący od zwierząt starszych 

niŜ 12 miesięcy, w momencie pozyskania, pochodzących z tych krajów, nie moŜe 

mieć miejsca. 

 

2.7. Na potrzeby niniejszego dekretu, sytuacja epizootyczna w krajach odnośnie 

BSE będzie oparta na informacjach zawartych na oficjalnej stronie OIE. 

 

2.8. Poprzez dekret Ministra Zdrowia, utworzony pod klauzulą wykonalności  

„z polecenia prezydenta republiki”, dodatkowe obostrzenia do ustanowień 

niniejszego dekretu mogą być zastosowane dla krajów w zaleŜności od ryzyka, 

określonego na podstawie informacji uzyskanych os właściwych organizacji 

międzynarodowych oraz, na podstawie ich własnych ustaleń. 

 

2.9. Adaptacja przepisów powinna być zgłoszona do Porozumienia  

w sprawie barier sanitarnych i fitosanitarnych (SPS Agreement), Światowej 

Organizacji Handlu (WTO). 

 

2.10. Dekret N 217 z 2005, Ministra Zdrowia, niniejszym został uchylony. 


