Wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, świń domowych (Sus scrofa) (Rozporządzenie206/2010)
GBHC024E/SM
UWAGA – Jest to projekt świadectwa GBHC024E/SM. To świadectwo odzwierciedla nasz zamiar wprowadzenia legislacji tymczasowo
usuwającej wymaganie aby wyroby mięsne były zamrożone do temperatury wewnętrznej nie więcej niż -18°C po 31 grudnia 2020 r.
PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami importowymi (*)
Świadectwo zdrowia do Wielkiej Brytanii, Wysp
Normandzkich i Wyspy Man
1.1. Nadawca
Nazwa
Adres

I.2. Numer referencyjny świadectwa

I.2.a. UNN

I.3. Odpowiedzialna władza centralna
Nr tel.

I.4. Odpowiedzialna władza lokalna

I.5. Odbiorca
Nazwa

I.6.

Część I: Dane przesyłki

Adres

Kod pocztowy
Nr tel.
I.7. Kraj pochodzenia

Kod ISO

I.8. Region pochodzenia

I.11. Miejsce pochodzenia

Kod

I.9. Kraj przeznaczenia

Kod ISO

I.10. Region przeznaczenia

Kod

I.12

Nazwa
Adres

Numer zatwierdzenia
I.13. Miejsce załadunku

I.14. Data wyjazdu

I.15. Środki transportu

I.16. Punkt kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich lub
Wyspie Man

Samolot □

Statek □

Samochód □

Kolej □

Inne □

Oznakowanie:
Dokumenty towarzyszące:

I.17.

I.18. Opis towaru

I.19. Kod Taryfy Celnej (PCN)

I.21. Temperatura produktu

I.20. Masa

Temperatura otoczenia □

Schłodzony □

I.22. Liczba opakowań

Zamrożony □

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.24. Rodzaj opakowań

I.25. Towar certyfikowany dla
Konsumpcji □

I.26.

I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich i
Wyspy Man

□

I.28. Oznakowanie towaru
Numer Identyfikacyjny placówki (zakładu)
Gatunek (Nazwa
naukowa)

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rzeźnia

Zakład produkcyjny

Chłodnia

Liczba
opakowań

Waga netto
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

I.2. Numer referencyjny świadectwa

Informacje na temat zdrowia

II.1

Mięso ze świń domowych POR
I.2.a. UNN

Poświadczenie zdrowia publicznego

Część II: Poświadczenia

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr 178/2002,
(WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004, (UE) nr 2019/624 oraz (UE) nr 2017/627 i niniejszym zaświadczam, że mięso świń
domowych opisane w części I zostało wyprodukowane zgodnie z tymi wymogami, a w szczególności, że:
II.1.1

[mięso] [mięso mielone] (1) pochodzi z zakładu (zakładów), w którym (których) wdrożono program oparty na zasadach
HACCP zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;

II.1.2

mięso zostało uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku III sekcja I do rozporządzenia (WE) nr
853/2004;

(1)

mięso spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 2015/1375 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące
urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie, a w szczególności:

II.1.3

(1)

(1)

[zostało poddane badaniu metodą wytrawiania z wynikiem negatywnym;]
albo

(1) (6)

(1)

II.1.4

albo

[zostało poddane obróbce mrożeniem zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr
2015/1375;]
[zostało uzyskane ze świń domowych, które pochodziły z gospodarstwa oficjalnie uznanego za
gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich zgodnie z art. 8
rozporządzenia (WE) nr 2015/1375 albo które nie były odsadzone od maciory i miały mniej niż 5
tygodni.]

[mięso mielone zostało wyprodukowane zgodnie z załącznikiem III sekcja V do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz
zamrożone do wewnętrznej temperatury nie wyższej niż -18°C;]

II.1.5

mięso zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi w wyniku badania przedubojowego i poubojowego
przeprowadzonego zgodnie z sekcją 2 oraz sekcją 3 rozporządzenia (WE) nr 2017/625;

II.1.6

(1)

(1)

[tusza lub części tuszy zostały oznaczone znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z art. 48 i załącznikiem
II do rozporządzenia (WE) nr 2019/627;]
albo

[opakowania [mięsa] [mięsa mielonego] (1) zostały oznaczone znakiem identyfikacyjnym zgodnie z
załącznikiem II sekcja I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;]

II.1.7

[mięso] [mięso mielone] (1) spełnia odpowiednie kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w sprawie
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;

II.1.8

spełnione są gwarancje dotyczące zwierząt żywych i produktów z nich otrzymywanych, zawarte w planach wyrywania
pozostałości, złożonych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE, w szczególności jej art. 29.

II.1.9

[mięso] [mięso mielone] (1) było przechowywane i transportowane zgodnie ze stosownymi wymogami załącznika III
sekcja, odpowiednio, I i V do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

II.2.

Poświadczenie zdrowia zwierząt

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że świeże mięso opisane w części I:
II.2.1

zostało pozyskane na terytorium o kodzie: ……………………………… (2), które w dniu wydania niniejszego świadectwa:
(1)

(1)

[(a) było wolne w okresie poprzedzających 12 miesięcy od pryszczycy, księgosuszu, afrykańskiego
pomoru świń, klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń oraz];
albo

[(a) (i)

było wolne w okresie poprzedzających 12 miesięcy od księgosuszu, [afrykańskiego
pomoru świń] (1) (7), [pryszczycy] (1), [klasycznego pomoru świń] (1) oraz [choroby
pęcherzykowej świń] (1) oraz;

(ii)

zostało uznane za wolne od [pryszczycy] (1) , [klasycznego pomoru świń] (1) oraz [choroby
pęcherzykowej świń] (1) od dnia ……………………………… (dd/mm/rrrr), przy czym w
późniejszym okresie nie odnotowano przypadków/ognisk choroby, a wywóz tego mięsa
jest dozwolony na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z dnia
……………………………… (dd/mm/rrrr), oraz]
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

I.2. Numer referencyjny świadectwa

Informacje na temat zdrowia

[(iii)

Mięso ze świń domowych POR
I.2.a UNN

w przypadku afrykańskiego pomoru świń, zostało dopuszczone do wywozu tego mięsa do
Wielkiej Brytanii oraz na mocy decyzji (UE) nr 2014/7019 (1) (7)]

Część II: Poświadczenia

(b)
w okresie poprzedzających 12 miesięcy nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciw tym
chorobom, a przywóz na to terytorium zwierząt gospodarskich zaszczepionych przeciw tym chorobom jest
zabroniony;
II.2.2

zostało pozyskane ze zwierząt, które:
(1)

II.2.3

[pozostawały na terytorium opisanym w pkt II.2.1 od urodzenia lub co najmniej w okresie trzech
miesięcy poprzedzających ubój;]

(1)

albo

[zostały wprowadzone w dniu ……………………………… (dd/mm/rrrr) na terytorium opisane w II.2.1,
z terytorium o kodzie ……………………………… (2), które tego dnia posiadało zezwolenie na przywóz
tego świeżego mięsa do Wielkiej Brytanii;]

(1)

albo

[zostały wprowadzone w dniu ……………………………… (dd/mm/rrrr) na terytorium opisane w pkt
II.2.1, z Wielkiej Brytanii;]

zostało pozyskane ze zwierząt pochodzących z gospodarstw:
(a)

w których żadne z przebywających tam zwierząt nie zostało zaszczepione przeciw chorobom, o których mowa
w pkt II.2.1,

(b)

w których i wokół których, na obszarze o promieniu 10 km, nie było przypadku/ogniska chorób, o których mowa
w pkt II.2.1 w kresie poprzedzających 40 dni,

(c)

które nie są objęte zakazem podyktowanym wystąpieniem ogniska brucelozy świń w okresie poprzedzających
sześciu tygodni,

(1) (4)

II.2.4

[(d) które zobowiązały się nie karmić świń odpadami gastronomicznymi i które są przedmiotem urzędowych
kontroli, a także są włączone do wykazu ustanowionego przez właściwy organ do celów przywozu mięsa
wieprzowego do Wielkiej Brytanii;]

zostało pozyskane ze zwierząt, które:
(a)

od urodzenia pozostawały odseparowane od dzikich zwierząt parzystokopytnych,

(b)

zostały przetransportowane z gospodarstw pojazdami, które zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed
załadunkiem, do zatwierdzonej rzeźni i nie miały kontaktu z innymi zwierzętami niespełniającymi warunków
ustanowionych w pkt II.2.1, II.2.2 oraz II.2.3,

(c)

w rzeźni przeszły badanie przedubojowe w okresie 24 godzin poprzedzających ubój, a w szczególności nie
stwierdzono u nich objawów chorób, o których mowa w pkt II.2.1, oraz

(d)

zostały
poddane
ubojowi
w
dniu
………………………………
(dd/mm/rrrr)
……………………………… (dd/mm/rrrr) a ……………………………… (dd/mm/rrrr). (4);

lub

pomiędzy

II.2.5

zostało pozyskane w zakładzie, wokół którego na obszarze o promieniu 10 km w okresie poprzedzających 40 dni nie
odnotowano przypadków/ognisk chorób, o których mowa w pkt. II.2.1, lub – w przypadku stwierdzenia choroby – na
przetworzenie mięsa przeznaczonego do przywozu do Wielkiej Brytanii zezwolono dopiero po uboju wszystkich
obecnych tam wówczas zwierząt, usunięciu całego mięsa oraz całkowitym oczyszczeniu i dezynfekcji zakładu pod
nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

II.2.6

zostało pozyskane i przetworzone bez kontaktu z innym mięsem niespełniającym warunków wymaganych niniejszym
świadectwem;

[(1) (7) II.2.7 mięso zgodne z decyzją wykonawczą Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.]
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

Informacje na temat zdrowia

Mięso ze świń domowych POR
I.2. Numer referencyjny świadectwa

I.2.a UNN

II.3 Poświadczenie dobrostanu zwierząt

Część II: Poświadczenia

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że świeże mięso opisane w części I niniejszego
świadectwa pochodzą z mięsa zwierząt, które przed ubojem lub uśmierceniem i podczas uboju i uśmiercania w rzeźni były
traktowane zgodnie z odpowiednim utrzymanym prawodawstwem UE i spełniały wymogi przynajmniej odpowiadające wymogom
określonym w rozdziale II i III rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 (5).

Uwagi
(*) Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami importowymi to: państwa członkowskie UE; Lichtenstein; Norwegia; Islandia i
Szwajcaria.
Odniesienia do Wielkiej Brytanii w niniejszym świadectwie dotyczą także Wysp Normandzkich i Wyspy Man.
Odniesienia do prawodawstwa Unii Europejskiej zawarte w niniejszym świadectwie dotyczą bezpośrednio przepisów UE, które
zostały utrzymane w Wielkiej Brytanii (utrzymane prawodawstwo UE jak zdefiniowano w Umowie Wyjścia z 2018 r.). Część
treści niniejszego świadectwa jest oparta na decyzji (UE) nr 2014/7019 (prawo UE).
Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, świń domowych (Sus scrofa).
Świeże mięso oznacza wszystkie części zwierząt, świeże, schłodzone lub mrożone, nadające się do spożycia przez ludzi.

Część I:
-

Rubryka I.8: Podać kod terytorium UE zgodnie z wykazem w załączniku II część 1 do rozporządzenia (UE) nr 206/2010,
zgodnie z publikacją na stronie internetowej gov.uk.

-

Rubryka I.11: Miejsce pochodzenia: nazwa i adres zakładu wysyłki

-

Rubryka I.15: Podać nr rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody ciężarowe), numer lotu (samolot) albo
nazwę (statek). W przypadku wyładunku i przeładunku wysyłający zgłasza ten fakt w punkcie kontroli granicznej, w którym
następuje przekroczenie granicy Wielkiej Brytanii.

-

Rubryka I.16: Nie używać tego pola do końca etapowego okresu przejściowego.

-

Rubryka I.19: Podać właściwy kod HS: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 lub 15.01.

-

Rubryka I.20: Podać całkowitą masę brutto oraz całkowitą masę netto.

-

Rubryka I.23: W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w
stosownych przypadkach).

-

Rubryka I.28: Rodzaj towaru: Wybrać „tusze-całe”, „tusze-boki”, „tusze-ćwierci”, „części cięte” lub „mięso mielone”.
Mięso mielone oznacza odkostnione mięso, które zostało posiekane na kawałki i które zostało przygotowane wyłącznie z
mięśni prążkowanych (łącznie z przylegającą tkanką tłuszczową), z wyjątkiem mięśnia sercowego.

-

Rubryka I.28: Rodzaj obróbki: Wybrać „odkostnione”, „z kośćmi”, „dojrzewające” lub „zmielone”, stosownie do przypadku.
Jeżeli mrożone, podać datę zamrożenia (mm/rr) części/sztuk.
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

Informacje na temat zdrowia

Mięso ze świń domowych POR
I.2. Numer referencyjny świadectwa

I.2.a UNN

Część II: Poświadczenia

Część II
(1)

Niepotrzebne skreślić.

(2)

Kod terytorium UE zgodnie z wykazem w załączniku II część 1 do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, zgodnie z publikacją
na stronie internetowej gov.uk.

(3)

Należy dostarczyć dodatkowe gwarancje, jeżeli w kolumnie 5 „Dodatkowe gwarancje” w załączniku II część 1 do
rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wpisano „D”.
Odpady gastronomiczne oznaczają: wszelkie odpady pożywienia przeznaczonego do spożycia przez ludzi, pochodzące
z restauracji, instytucji żywieniowych lub kuchni, w tym kuchni przemysłowych i domowych należących do rolników lub
osób zajmujących się chowem trzody chlewnej.

(4)

Data lub daty uboju. Przywóz tego mięsa nie jest dozwolony w przypadku, gdy mięso zostało pozyskane ze zwierząt
ubitych bądź przed datą uzyskania pozwolenia na przywóz do Wielkiej Brytanii z kraju trzeciego, jego terytorium lub
części, o który mowa w rubrykach I.7 i I.8, bądź w okresie stosowania przez Wielką Brytanię środków restrykcyjnych
skierowanych przeciw przywozowi tego mięsa z tego kraju trzeciego, jego terytorium lub części.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich
uśmiercania.

(6)

Tylko dla krajów trzecich dla których wpisano „K” w kolumnie „SG” w załączniku II część 1 do rozporządzenia (UE) nr
206/2010.

(7)

Tylko dla terytoriów UE dla których wpisano „L” w kolumnie „SG” w załączniku II część 1 do rozporządzenia (UE) nr
206/2010, zgodnie z publikacją na stronie internetowej gov.uk.

Urzędowy lekarz weterynarii:
Nazwisko (drukowanymi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data:

Podpis:

Pieczęć:
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