
   

Ogólne i zdrowotne warunki wymagane przy imporcie chłodzonego i 
mrożonego mięsa wołowego do Libii 

 
1. Mięso powinno być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wydane przez 

właściwe władze weterynaryjne kraju eksportującego oraz zatwierdzone 
przez Urząd Libijski. 

2. Świadectwo zdrowia załączone do mięsa powinno zawierać: datę uboju, 
rodzaj i ilość mięsa oraz jego datę przydatności do spożycia przez ludzi. 

3. Świadectwo zdrowia powinno zawierać informację, iż mięso pochodzi od 
zwierząt wolnych od jakichkolwiek chorób zakaźnych i zaraźliwych oraz 
poddanych całkowitej kwarantannie przez okres 3 tygodni przed 
ubojem, podczas której powinna zostać przeprowadzona kontrola 
weterynaryjna w celu zapewnienia zabezpieczenia, 

4. Świadectwo zdrowia powinno stwierdzać, iż mięso pochodzi od zwierząt 
zbadanych przed ubojem, u których nie zaobserwowano objawów 
choroby oraz stwierdzono zdatność do uboju. 

5. Świadectwo zdrowia powinno stwierdzać, iż mięso pochodzi od zwierząt 
zbadanych przez urzędowego lekarza weterynarii kraju pochodzenia i 
badanie wykazało zdatność mięsa do spożycia przez ludzi i nie jest ono 
źródłem chorób zakaźnych. 

6. Mięso powinno być oznakowane znakiem weterynaryjnym 
potwierdzającym jego przydatność do spożycia. 

7. Węzły chłonne nie powinny być usunięte nawet częściowo po badaniu, 
lecz powinny pozostać w całości. 

8. Mięso powinno pochodzić tylko od osobników płci męskiej. 
9. Ubój zwierząt powinien być dokonany zgodnie z prawem Islamu i zostać 

potwierdzony odpowiednim dokumentem. 
10. Mięso powinno być zaopatrzone w świadectwo potwierdzające, iż jest 

wolne od pozostałości substancji hormonalnych i środków leczniczych. 
11. Mięso powinno być zaopatrzone w świadectwo potwierdzające, iż jest 

ono wolne od promieniowania jonizującego chyba, że w ramach 
standardowych poziomów obowiązujących w Libii. 

12. Mięso powinno pochodzić od zwierząt pochodzących z kraju 
eksportującego. 

13. Mięso powinno być transportowane w odpowiednio wyposażonych 
środkach transportu w celu zabezpieczenia przed skażeniem na każdym 
etapie transportu. 

14. Mięso powinno: pochodzić od zwierząt zabitych w rzeźniach 
zatwierdzonych przez kraj pochodzenia spełniających wszystkie warunki 
i niezbędne wymagania zdrowotne dla ochrony przed skażeniem na 
etapie przygotowania. 

15. Ubite zwierzęta powinny być całkowicie pozbawione narządów 
wewnętrznych takich jak  serce, płuca, nerki, pęcherz, gonady (jądra), 
oraz penisa, głowy i kończyn, zgodnie z obowiązującymi zasadami 
ochrony. 

16. Tusze wołowe powinny zostać podzielone na 4 części, przód i tył (całe 
tusze). 

17. Wiek: poniżej 24 miesięcy, płeć: męska. 
18. Komisja libijska (3 osobowa) + lekarz weterynarii dokonają kontroli 

wszystkich wyżej wymienionych procedur oraz transportu. 
19. Firmę dokonującą inspekcji wybiera kupujący, na koszt zakładu 

sprzedającego. 


