
ZAŁĄCZNIK / ANNEXE 

DO WETERYNARYJNEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PREPARATÓW 
MLEKOZASTĘPCZYCH PRZEZNACZONYCH NA EKSPORT DO ALGIERII  

(preparatów mlekozast ępczych dla ciel ąt) 

AU CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE POUR L’EXPORTAT ION 
 DE LACTO-REMPLACEURS VERS L’ALGERIE 

 (Lait d’allaitement pour veaux) 
 

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w urzędowych 
laboratoriach upowaŜnionych do prowadzenia badań pasz, zaświadcza się, Ŝe eksportowane 
pasze spełniają wymagania w następującym zakresie: / Conformément aux résultats 
d’examens de laboratoire réalisés aux laboratioires officiels autorisés à la réalisation des 
examens des aliments pour animaux, il est certifié par la présente que les aliments exportés 
satisfont aux exigences dans les domaines suivants : 

  
Obecność  antybiotyków oraz substancji 
przeciwbakteryjnych / Présence des 
substances antibiotiques et antibactériennes 

brak / absence 

Obecność hormonów anabolicznych / 
Présence des hormones anabolisants 

brak / absence 

Obecność pestycydów / Présence des 
pesticides 

brak przekroczenia dopuszczalnych 
zawartości określonych w aktach prawnych 
UE oraz Polski (1),(2),( 3), (4) / les limites admises 
par les réglementations de l’UE et de la 
Pologne ne sont pas dépassées (1),(2),( 3), (4) 

Obecność dioksyn / Présence des dioxines brak przekroczenia dopuszczalnych 
zawartości określonych w aktach prawnych 
UE oraz Polski (1), (2) / les limites admises par 
les réglementations de l’UE et de la Pologne 
ne sont pas dépassées (1), (2) 

 

(1) Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji 
niepoŜądanych w paszach (Dz.U. Nr 20, poz. 119 z 2007) / Règlement du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural du 23 janvier 2007 sur les niveaux admissibles de substances indésirables dans les 
aliments pour animaux (JO No 20, texte 119, 2007) ; 

(2) Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepoŜądanych 
substancji w paszach zwierzęcych( Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002 r., str. 0010 – 0022) / Directive 2002/32/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour 
animaux (JO L 140 du 30.5.2002, pp.  0010 – 0022) ; 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w Ŝywności i paszy pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. WE, L 70, str. 1 – 16, z 
16.03.2005 r. z późn. zm.) / Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 
2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, pp. 1-16, avec modifications) ; 



(4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych 
zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (Dz.U. 2008 nr 35 poz. 
201) / Règlement du Ministre de l’Agriculture et du Développement rural du 12 février 2008 sur les limites 
maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les matières premières pour aliments des 
animaux et aliments composés pour animaux (JO 2008 no 35 texte 201). 
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