ffiffisffiffi

.

a na lad majace stycznosi z produktami
do oczyszczenia
latwego
z
materialu
s4
wykonane
rybolowstwa
i dezynfekcji; utrzymane sq w dobrym stanie technicznym i higieniczrryrrr'

1

zal lll, sekcjaVlll,rozdz'll' ust l' lit
rozladunku
podczas
rybol6wstwa
(85312OO4,

@produkt6w

a

i wvladowania nalqd PoPtzez:
- szybkie wykonanie operacji rozladunku;
2

ust i, lit b (i)
w
Srodowisku,
zabezpieczonym
w
- niezwloczte umi."rcrenffi6dukto* rybolowstwa

a

wymaganej temperaturze;

(853/2004, zal. III, sekcjaVIII,rozdz.ll,

@53 I 2OO4,

4.

zal. III, sekcja VIII, rozdz' lI, ust' 1'

lit

praktyk skutkuj 4cych niepotrzebnym
@stosowanie
jadalnych
produktow
czqsci
rybolowstwa'
uszkodzeniem
(853/2004, zai. III, sekcjaVIII,tozdz'll, ust l' lit

b (ii)

b (iii))
l.::.

ob*""s6,-"yk,"y"h ".
1

rybolowstwa.

k1.,",

"ht"d-

do przechowyi;vaniazatrzymallych produktow
ll, ust' 2' Iit

a (i)l

Ob""""S6 *ydrir6".g" zam-ykanego pomieszczenia do przechowywania produktow
przezludzi'
rybol6wstwa uznanych zaniezdatne do spoZycia
(853/2004, zal. ill, sekcjaVlll,tozdz'll, ust' 2' lit'

a (i)

(853/2OO4, zal. ul, sekcja VIII, rozdz

2.

ieszczenia do wyl4cznego u2ytku PLw' jeSli
J.

PLW tego wyrnaga.
t853 / 2OO4, zal. UI, sekcja VIII, rozdz'

4.

5.

(853 1 2OO4' zal.

6.

ll, ust' 2,

lit

a (ii)

P"d"r"" pr"r"rt"*."ia lub przechowy'urania produktow rybolowstwa pomieszczenia n1e
sA wykorzystylvane do innych celow.
(85312OO4, ai. IIl, sekcjaVIII,rozdz'll, ust 2, lit b {i))
p"d"r"" p..^.towania lub przechowyvuania produktow rybol6wstwa do pomieszczen nle
jakosa
maja wstQpu pojazdy wydzielaj4ce spaliny, ktore moga niekorzystnie wplpvac na
produkt6w rybolowstwa.
lll'

sekcja VIll, tozdz. ll,

ust

2,

lit' b (ii)

podcr"" p.e^ntowania lub przechowywania produkt6w rybolowstwa osoby majace
wstep clo pomieszczen nie wprowadzaja tam innych mtietziltlll, sekcjaVUI,rozdz.lI, ust 2, lit' b (iii)
podczas prezentowania lub przechowywania produktow rybolowstwa pomieszczenla sq
odpowiednio oSwietlone, w celu ulatwienia przeprowadzania kontroii urzqdowych.
(853i 2004, zal.

7_

(853/2004, zal. 1ll, sekcja VIII, rozdz. Il, ust. 2, lit. b

8.

(iv)

e.odrkty rybolowstwa, inne ni2 utrzymywane przy zyciu, sa jak najszybciej schladzane
po ich wyladunku na 1qd (w przypadku niemo2liwoSci schlodzenia produkt6w na statku)
oraz przechowjrwane w temperaturze zblionej do temperatury topniej4cego lodu.
(853/2004, zai. I1l, sekcja VIII, rozdz. II, ust. 3
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