Wzór świadectwa zdrowia w celu wprowadzenia do obrotu wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do
spożycia przez ludzi
(Rozporządzenie 2019/628) GBHC108E/SM
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.

Część I: Dane przesyłki

I.3. Odpowiedzialna władza centralna
Nr tel.

I.4. Odpowiedzialna władza lokalna

I.5. Odbiorca / Importer
Nazwa

I.6. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę
Nazwa

Adres

Adres

Kod pocztowy
Nr tel.

Kod pocztowy

I.7. Kraj pochodzenia

Kod ISO

I.8. Region pochodzenia

I.11. Miejsce pochodzenia

Kod

I.9. Kraj przeznaczenia

Kod
ISO

I.10.

I.12. Miejsce przeznaczenia

Nazwa
Nazwa
Adres
Adres

Numer zatwierdzenia
I.13. Miejsce załadunku

I.14. Data i godzina 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:

I.17.Dokumnety towarzyszące
Rodzaj

I.18. Temperatura produktu
Nr
Temperatura otoczenia □

Schłodzony □

Zamrożony □

I.19. Nr plomby/kontenera/pojemnika

I.20. Towar certyfikowany dla

Spożycia przez ludzi □

I.21.

I.23. Łączna liczba opakowań

I.22.

I.24.Ilość
Łączna liczba

Całkowita masa netto (kg)

Całkowita masa brutto (kg)

I.25. Oznakowanie towaru
Nr
Gatunek
(nazwa systematyczna)

Kod i tytuł CN
Zakład produkcyjny

Chłodnia

Liczba
opakowań

Masa netto
(w kg)

Nr partii

Rodzaj opakowań

Konsument finalny □
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

Informacje na temat zdrowia

Wytopione tłuszcze zwierzęce i skwarki przeznaczone do spożycia
przez ludzi
II.a. Numer referencyjny świadectwa

II.b

Część II: Poświadczenia

II.1. Poświadczenie zdrowia publicznego
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że znam odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1), rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1) oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55), a także rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i
dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE)
2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE,
1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)
(Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), oraz
zaświadczam, że opisane powyżej wytopione tłuszcze zwierzęce i skwarki zostały wyprodukowane zgodnie z tymi wymogami,
a w szczególności
-

że, pochodzą z zakładu lub zakładów, w których wdrażany jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli (HACCP) zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

-

że obchodzono się z nimi i były one w stosownych przypadkach przygotowywane, pakowane i przechowywane
w odpowiednich warunkach higienicznych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr
852/2004; oraz

-

że spełniają wymogi sekcji XII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

II.2. Poświadczenie zdrowia zwierząt
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że opisane powyżej wytopione tłuszcze
zwierzęce i skwarki spełniają poniższe wymogi i pochodzą
II.2.1 z państw trzecich, ich terytoriów i części figurujących w wykazie upoważniającym do wywozu do Wielkiej Brytanii
świeżego mięsa zgodnie z częścią I załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r.
ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej
niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych;
II.2.1 albo z państw trzecich, ich terytoriów i części, z których dozwolony jest wywóz do Wielkiej Brytanii świeżego mięsa
drobiowego zgodnie z częścią 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.
ustanawiającego wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez
terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych;
II.2.1 albo państw trzecich, ich terytoriów i części, z których dozwolony jest wywóz do Wielkiej Brytanii produktów mięsnych
ze zwierząt należących do odnośnych gatunków pod warunkiem zastosowania obróbki określonej dla danego gatunku
zwierząt, z których uzyskano mięso, i figurujących w wykazie państw trzecich i terytoriów w części 1 załącznika II do decyzji
Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory
świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do
spożycia przez ludzi i uchylającej decyzję 2005/432/WE.

(1) II.3. Zgodnie z Dyrektywą Rady 92/118/EWG, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wywozem w kraju lub jego części
wymienionym w polu I.7 i/lub polu I.8 wystąpiło ognisko poważnej choroby przenaszalnej, każda przesyłka słoniny bądź
wytopionych tłuszczów musi zostać poddana jednemu z poniższych procesów obróbki cieplnej:
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PAŃSTWO: Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami
importowymi (*)
II.

Wytopione tłuszcze zwierzęce i skwarki przeznaczone do spożycia
przez ludzi

Informacje na temat zdrowia

II.a. Numer referencyjny świadectwa

II.b.

A. i) co najmniej 70oC w czasie co najmniej 30 minut, lub
ii) co najmniej 90oC w czasie co najmniej 15 minut, lub

Część II: Poświadczenia

iii) minimalna temperatura 80oC w ciągłym systemie wytapiania;
(2)

B. w przypadku gdy słonina lub wytopione tłuszcze są pakowane, zostały one zapakowane do nowych pojemników i
podjęte zostały wszelkie środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia ich ponownemu zakażeniu;

(2)

C. w przypadku, w którym przewidywany jest transport masowy, rury, pompy oraz zbiornik, bądź jakiekolwiek inne
zbiorniki przeznaczone do transportu masowego bądź zbiornik do transportu drogowego, wykorzystane do transportu
produktów z zakładu produkcyjnego bezpośrednio na statek bądź do magazynów na nabrzeżu, lub bezpośrednio do
przedsiębiorstw, gdzie przed wykorzystaniem zostały skontrolowane oraz ocenione jako czyste.

Uwagi
(*) Państwa objęte tymczasowymi wymaganiami importowymi to: państwa członkowskie UE; Islandia; Lichtenstein; Norwegia 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.).
Zobacz uwagi w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 2047/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw.

Część I:
-

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

Część II
(1)

Stosować do państw członkowskich UE lub terytoriów wymienionych w części II i III załącznika do Decyzji 2014/709/UE
w przypadku wytopionych tłuszczów i skwarek pochodzących od świń. Listę kodów dla państw członkowskich UE można
znaleźć na stronie
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk

(2)

-

Niepotrzebne skreślić.

Kolor pieczęci oraz podpisu musi różnić się od koloru innych danych w świadectwie.
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Część II: Poświadczenia

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

Informacje na temat zdrowia

Wytopione tłuszcze zwierzęce i skwarki przeznaczone do spożycia
przez ludzi
II.a. Numer referencyjny świadectwa

II.b.

Urzędowy lekarz weterynarii:

Nazwisko (drukowanymi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data:

Podpis:

Pieczęć:
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