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Chile
Chile - świadectwa zdrowia
Wzory świadectw zdrowia dotyczące eksportu do Chile
produktów mlecznych z krajów wolnych od pryszczycy,
świeżego mięsa wieprzowego,
osłonek wieprzowych,
posiłków RTE,
tłuszczu wieprzowego, jadalnych skwarek i surowego tłuszczu wołowego
dostępne są w systemie TRACES i u powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych
ekarzy weterynarii dostępne są tutaj).

Chile - listy zakładów uprawnionych do wywozu
Lista polskich zakładów posiadających zezwolenie na wywóz swoich produktów do Chile publikowana jest
na stronie internetowej chilijskiego Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). W celu uzyskania ww. listy
należy:
wybrać stronę chilijskiego SAG,
wybrać pozycję „Establecimientos de la Unión Europea” (zakłady Unii Europejskiej),
po otworzeniu się tabeli prowadzonej w programie Excel, w nagłówku czwartej kolumny („PAIS” państwo) wybrać znak filtru (trójkąt) i wybrać opcję „Polonia” (Polska),
w trzeciej kolumnie tabeli („PRODUCTO” - produkt) wskazany jest asortyment, który dany zakład
może wysyłać do Chile.
Pomocniczy adres zapewniający poglądową wersję tłumaczeniową strony dostępny jest tutaj.
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