WARUNKI EKSPORTU DO HONGKONGU ŚWIEŻEGO MIĘSA CZERWONEGO
I PODROBÓW ORAZ PRODUKTÓW MIĘSNYCH
A. Nabywanie uprawnień do wywozu mięsa i podrobów pozyskanych z bydła,
owiec i świń oraz produktów mięsnych pozyskanych z bydła, owiec, kóz i świń
W przypadku państw członkowskich uprawnionych do wywozu na rynek Hongkongu
wystarczające jest, aby zakład posiadał zatwierdzenie do handlu w UE bez obowiązku
oddzielnego zatwierdzania zakładu do eksportu na rynek Hongkongu w drodze decyzji
administracyjnej właściwego dla lokalizacji ww. zakładu powiatowego lekarza
weterynarii.

Ponadto,

jeśli

Polska

jest

państwem

eksportującym,

wówczas

do produkcji produktów przeznaczonych do wysyłki na rynek Hongkongu, musi
wykorzystywać surowiec (tj. zwierzęta, mięso) pochodzący wyłącznie z państw
członkowskich kwalifikujących się do wywozu na tamtejszy rynek. Przypominam,
że lista tych państw została wskazana przez Centrum Bezpieczeństwa Żywności
Hongkongu pod linkiem:
http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html.
Wyjątek stanowią takie kraje jak Grecja czy Finlandia, gdzie zatwierdzenie ze strony
służb Hongkongu obejmuje wyłącznie zakłady, a nie całe terytorium tych państw.
W związku z tym właściwe służby Hongkongu udostępniły wykazy ww. zakładów
w razie ewentualnego pozyskiwania z nich surowca do produkcji asortymentów
przeznaczonych do wysyłki z Polski na rynek Hongkongu. I tak w przypadku:
 Grecji jest to 11 zakładów sektora mięsa wieprzowego: (i)D.KARAOULANIS (BIS
SS); (ii) OLYMPOS FOODS (F52); (iii) FLORIDIS AEVEK (A133, A132); (iv) CH.MICHAS
SA (BIS10); (v) MARIA ZISOULI (BIS5); (vi) HELLENIC GYROS AE (IMP384); (vii)
CRETA FARM AVEE (IMP153); (viii) FARMA MITSOPOULOS AKBEEK (S13, IMP154,
A182, A32, BIS20, BIS121); (ix) VOULGARAKIS GEORGIOS EE (F155, A189, BIS4,
ERF4); (x) SFAGEIOTECHNIKI KRYAS VRYSIS SA (S53); and (xi) PAPAGEORGIOU
FOOD SERVICE ABEE (A258).
 Finlandii jest to 11 zakładów sektora mięsa wołowego: (i) Paimion Teurastamo Oy
(Approval No.6); (ii) Atria Finland Ltd (Approval No.22); (iii) Atria Finland Ltd
(Approval No.26); (iv) Snellmanin Lihanjalostus (Approval No.62); (v) HKScan Finland
Oy Outokumpu (Approval No.74); (vi) Atria Finland Ltd( Approval No.78); (vii) HKScan
Finland Oy Mikkeli (Approval No.4101); (viii) HKScan Finland Oy Vantaa (Approval
No.6471); (ix) Pakastamo Oy (Approval No.6475); (x) Pakastamo Oy / HKScan Finland
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Oy ( Approval No.S061101); and (xi) HahkaWay/Botnia Freeze Oy (Approval
No.S743109).
Istnieje obowiązek prowadzenia przez właściwe polskie władze wykazu zakładów
sektora mięsa czerwonego uprawnionych do eksportu na rynek Hongkongu (rzeźnie,
zakłady rozbioru i chłodnie składowe, z wyłączeniem zakładów przetwórstwa
mięsnego), zaś lista tych zakładów powinna być dostarczona właściwym służbom
Hongkongu.
W związku z tym, jeśli dany polski zakład sektora mięsa czerwonego zamierza
prowadzić wysyłki do Hongkongu, wówczas musi on uprzednio zgłosić się
do

właściwego

dla

jego

lokalizacji

powiatowego

lekarza

weterynarii

celem

uwzględnienia go na takim wykazie. Listy zakładów sektora mięsa wieprzowego
i wołowego uprawnionych do eksportu do Hongkongu są prowadzone na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod poniższym linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/hongkong.
Następnie powiatowy lekarz weterynarii nanosi ww. zakład na odpowiednią listę
zakładów sektora mięsa wieprzowego i wołowego uprawnionych do eksportu
do Hongkongu, której wzór został przedstawiony w Załączniku 1 poniżej i przekazuje
ją do Głównego Inspektoratu Weterynarii za pośrednictwem szczebla wojewódzkiego
z pisemną prośbą o umieszczenie nowego zakładu na listę i przekazanie informacji
w tym zakresie właściwym służbom Hongkongu.
Dodatkowo w przypadku zakładu sektora mięsa wołowego, oprócz ww. listy
powiatowy lekarz weterynarii musi dostarczyć do Głównego Inspektoratu Weterynarii
za

pośrednictwem

szczebla

wojewódzkiego

wypełniony

dokument

o

nazwie

„Powiadomienie o zatwierdzeniu zakładu sektora mięsa wołowego na rynek
Hongkongu”, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii pod poniższym linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/hongkong.
Powyższe zawiadomienie należy przekazać do Głównego Inspektoratu Weterynarii
jednorazowo w trakcie przekazywania pisemnej prośby o wpis zakładu sektora mięsa
wołowego na listę zakładów uprawnionych do eksportu na wskazany rynek.
Uwaga: Żaden zakład sektora mięsa czerwonego nie może prowadzić wysyłek
do Hongkongu, dopóki nie zostanie zamieszczony na ww. liście.
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B. Dokument podwójnego przeznaczenia
Każdej przesyłce świeżego mięsa i podrobów pozyskanych z bydła, świń i owiec
kierowanej z Polski na terytorium Hongkongu musi towarzyszyć tzw. dokument
podwójnego przeznaczenia, którego wzór został uzgodniony na poziomie Komisja
Europejska - właściwe władze Hongkongu i został zamieszczony w informatycznym
systemie TRACES stosowanym przez właściwe władze weterynaryjne wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej. Dokument podwójnego przeznaczenia
funkcjonuje albo jako: „Zgłoszenie wywozowe” albo jako: „Świadectwo zdrowia”
dotyczące

wywozu

wieprzowiny/

wołowiny/baraniny

(mięso/podroby/produkty

mięsne) z kwalifikujących się państw członkowskich UE do Hongkongu./ Export
Declaration/Health Certificate for the export of Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal/Meat
Products) from eligible EU Member States to Hong Kong.
Zasady stosowania ww. dokumentu podwójnego przeznaczenia przedstawiają się
następująco:
1. Mięso musi pochodzić od zwierząt urodzonych, wyhodowanych i poddanych
ubojowi w państwach członkowskich uprawnionych do eksportu do Hongkongu. Lista
tych państw została wskazana przez Centrum Bezpieczeństwa Żywności Hongkongu
pod linkiem: http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html.
2. Ze względów legislacyjno-formalnych dokument o nazwie „Świadectwo zdrowia”
może być wystawiony do Hongkongu wyłącznie przez państwo członkowskie,
w którym zwierzęta zostały ubite. Natomiast, jeśli świeże mięso jest transportowane
do innego państwa członkowskiego w celu jego rozbioru lub składowania przed
eksportem do Hongkongu, wówczas „Świadectwo zdrowia” nie może być wystawione.
W tym przypadku, eksportujące państwo członkowskie powinno przedstawić
„Zgłoszenie wywozowe”. Ponadto w przypadkach, w których przesyłkom towaru
towarzyszy „Zgłoszenie wywozowe”, importer w Hongkongu musi uzyskać pisemne
pozwolenie na przywóz tzw. „Pozwolenie importowe” od właściwego organu
Hongkongu, które musi zostać wystawione przed przybyciem przesyłki towaru
do Hongkongu. „Pozwolenie importowe” można uzyskać bezpłatnie za pośrednictwem
prostego procesu administracyjnego opartego na sieci internetowej. Formalne wymogi
Hongkongu dotyczące zasad stosowania dokumentu podwójnego przeznaczenia
przedstawia Załącznik 2 poniżej.
3. „Świadectwo Zdrowia”/„Zgłoszenie wywozowe” może być stosowane dla świeżego
mięsa czerwonego (wołowina, wieprzowina, baranina,) podrobów oraz wszystkich
części przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (Uwaga: pod pojęciem „wszystkie
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części” należy rozumieć wszystkie jadalne części tuszy przeznaczone do spożycia przez
ludzi).
4. Rodzaje asortymentów mięsnych dopuszczonych do wysyłki do Hongkongu
na dokumencie podwójnego przeznaczenia powinny być zgodne z kodem celnym (HS)
dla pola I.25 podanego na stronie 3 dokumentu, tj. 02.01 ; 02.02; 02.03; 02.04 ;
02.06; 02.09 ; 05.04 ; 15.01 i 15.02. Załącznik 3 poniżej określa znaczenie
poszczególnych kodów celnych. W przypadku, jeśli ww. kody nie obejmują
asortymentu, który dany zakład chce wysłać do Hongkongu, wówczas oznacza to,
że taki asortyment nie jest dopuszczony przez właściwe służby Hongkongu
do importu.
5. Asortymenty pozyskane od bydła typu: mrożone ścięgna, jądra, penisy, prostaty,
aorty, księgi, czepce, solone księgi można zakwalifikować jako podroby jadalne
(tzn. że w dokumencie podwójnego przeznaczenia należy dla nich wybrać kod celny
02.06. przeznaczony dla jadalnych podrobów).
6. Asortyment typu żołądki/przedżołądki tzw. blanszowane (tj. poddane procesowi
sparzania) powinien być traktowany jak produkt mięsny, gdyż został on poddany
obróbce.
7. Dokument podwójnego przeznaczenia nie ma zastosowania dla przetworzonych
produktów mięsnych. Wysyłkom produktów mięsnych gotowanych (cooked) lub
produktów

mięsnych

poddanych

procesowi

utrwalania

(preservation)

musi

towarzyszyć ustalony bilateralnie wzór certyfikatu dla produktów z mięsa bydła,
owiec, kóz i trzody chlewnej, zamieszczony na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii pod poniższym linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/hongkong.
8. W dokumencie podwójnego przeznaczenia w części II „Informacje dot. Zdrowia”
znajduje się w pkt (1) zapis o brzmieniu: „Opisane tu mięso lub produkt(-y) mięsny(-e)
pochodzą

ze

zwierząt

urodzonych

i

chowanych

w

[podać

nazwy

państw

członkowskich], poddanych ubojowi w [podać nazwę państwa członkowskiego]
i zostały zapakowane w [podać nazwę państwa członkowskiego]. Rzeźnie, w których
zwierzęta poddano ubojowi lub zakłady przetwórcze, w których mięso zostało
zapakowane są zatwierdzone i znajdują się pod regularnym nadzorem weterynaryjnosanitarnym właściwego organu weterynaryjnego”. Powiatowy lekarz weterynarii lub
upoważniona przez niego osoba wypełniając ten punkt świadectwa i określając
państwo hodowli zwierząt powinien kierować się zdefiniowanym okresem chowu
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określonym w rozporządzeniu (UE) NR 1337/2013 dla mięsa świń, owiec i kóz.
Ponadto w świetle ww. zapisu na jednym świadectwie zdrowia można certyfikować
przesyłki mięsa mieszanego tj. pozyskanego od zwierząt urodzonych w kilku różnych
państwach członkowskich (np. A,B,C) oraz od zwierząt hodowanych w kilku różnych
państwach członkowskich (np. D,E). Wówczas w odpowiednim miejscu tego punktu
świadectwa należy wymienić nazwy tych państw.
9. Dodatkowe wskazówki dotyczące sposobu wypełniania pola I.25 dokumentu
podwójnego przeznaczenia w TRACES:
a)

Podawanie numerów zatwierdzeń zakładów, zamiast podawanie ich pełnych

adresów jest wystarczające do ich identyfikacji;
b)

Możliwe jest wskazanie daty (np. tygodnia zamiast konkretnego dnia) dla

przesyłek zawierających mięso, którego proces pozyskania trwał kilka dni;
c)

Ten sam zakład powinien być identyfikowany więcej niż jeden raz w przypadku,

gdy jest zaangażowany w dwa lub więcej etapów w łańcuchu produkcyjnym celem
łatwego śledzenia.
C. Warunki temperaturowe przesyłek świeżego mięsa i podrobów pozyskanych
z bydła, świń i owiec kierowanych na terytorium Hongkongu.
Przesyłki wołowiny, wieprzowiny i baraniny kierowane do Hongkongu muszą być
przewożone we właściwych warunkach chłodniczych. Mięso chłodzone powinno być
transportowane w temperaturze od 0°C do 4°C. Temperatura mięsa w żadnym
przypadku na wszystkich etapach (tj. od chwili schłodzenia mięsa w zakładzie
eksportującym do momentu jego dopuszczenia do obrotu przez właściwe służby
Hongkongu) nie może przekroczyć 8°C. Wymóg dotyczący temperatury stosuje się
niezależenie od ilości transportowanego mięsa. Natomiast mięso mrożone powinno
być utrzymywane w temperaturze wewnątrz bloku minimum -18 °C. Te wymagania
temperaturowe dotyczą każdej partii mięsa.

D.

Jeśli

przesyłka

przewożona

jest

przez

państwo

inne

niż

państwo

pochodzenia, wówczas konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
1. W odniesieniu do przesyłek przewożonych w zaplombowanych kontenerach
chłodniczych:
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a. towar będący przedmiotem eksportu umieszcza się w szczelnie zamkniętych
i zaplombowanych kontenerach chłodniczych w państwie pochodzenia i powinien być
utrzymywany w temperaturze chłodniczej podczas całej podróży do Hongkongu;
b.

konieczne

jest

zaplombowanie

szczelnie

zamkniętego

kontenera

plombą

z unikalnym numerem oraz zapisanie tego numeru w świadectwie zdrowia wydanym
przez właściwy organ państwa pochodzenia (urzędowy lekarz weterynarii);
c.

właściwa

władza

państwa

pochodzenia

powinna

oficjalnie

zapisywać

i wskazywać w urzędowym świadectwie zdrowia oryginalny numer plomby kontenera
chłodniczego;
d. konieczne jest również wydanie przez przewoźnika odpowiadającego za przewóz
przesyłki stosownego oświadczenia potwierdzającego, że plomba umieszczona na
szczelnie zamkniętym kontenerze jest nienaruszona, nie była zmieniana w czasie
transportu i w czasie tranzytu przez państwo tranzytowe;
e. zapisy rejestrujące temperaturę zawartości kontenerów utrzymywaną przez cały
okres podróży do Hongkongu muszą być dostępne w celu przedłożenia inspektorom
z Departamentu Higieny Żywności i Środowiska Rządu Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkongu
f.

konieczne

w

Specjalnym

jest

uzyskanie

Regionie

zaświadczenia

Administracyjnym

wydanego
Hongkongu

przez

rzeczoznawcę

potwierdzającego,

że

rzeczoznawca ten dokonał przeglądu chłodzonych kontenerów i stwierdził, iż plomba
pozostała nienaruszona i nie została w żaden sposób zmieniona. Takie zaświadczenie
powinno zostać przedstawione i przekazane ww. Departamentowi.
2. W odniesieniu do przesyłek przewożonych w inny sposób niż w zaplombowanych
kontenerach chłodniczych:
Konieczne jest przedstawienie dla celów kontrolnych odpowiedniego świadectwa
przewozu wydanego przez właściwy organ sanitarny państwa przewozu (państwa
tranzytowego) potwierdzającego, że przewożone towary w chwili wprowadzenia na
terytorium państwa tranzytowego oraz w czasie całego okresu, w jakim towary te
znajdowały się na terytorium tego państwa nie uległy zniszczeniu ani uszkodzeniu.

E. Po dotarciu do Hongkongu, konieczne jest przedstawienie do weryfikacji:
-

pozwolenia

Departamentu

importowego
Higieny

wydanego

Żywności

i

przez

Jednostki

Środowiska

Rządu

Rejestracji

Przywozu

Specjalnego

Regionu

Administracyjnego Hongkongu
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- listy zawierającej wszystkie nazwiska i adresy dystrybutorów i sprzedawców
detalicznych, dla których mięso jest przeznaczone wraz z ilością mięsa dostarczaną
każdemu z tych dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych.
Pierwsze trzy przesyłki chłodzonego/mrożonego mięsa będą poddawane procedurze
„zatrzymania i badania”. Przesyłki te zostaną dopuszczone do obrotu na terenie
Hongkongu dopiero po przeprowadzeniu badań i po uzyskaniu zadowalających
wyników tych badań.
Jeśli wyniki badań trzech pierwszych przesyłek zostaną uznane przez Departament
Higieny Żywności i Środowiska Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego
Hongkongu za zadowalające, wówczas każda z następnych przesyłek zostanie
poddana procedurze pobrania próbek do badań, lecz zostanie ona zwolniona
i dopuszczona do obrotu przed uzyskaniem pełnych wyników badań.
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Załącznik 1
LISTA ZAKŁADÓW SEKTORA MIĘSA WOŁOWEGO UPRAWNIONYCH DO EKSPORTU NA RYNEK HONGKONGU
ŚWIEŻEGO CHŁODZONEGO/MROŻONEGO MIĘSA WOŁOWEGO ORAZ CHŁODZONYCH/MROŻONYCH
PODROBÓW WOŁOWYCH /THE LIST OF MEAT ESTABLISHMENTS APPROVED FOR EXPORT TO THE MARKET OF
HONG KONG OF FRESH CHILLED/FROZEN BEEF MEAT AND CHILLED/FROZEN OFFAL
No

Veterinary
Approval
Number/WNI zakładu

Name and address of approved establishments/
Nazwa i adres zatwierdzonych zakładów

SH*

CP*

CS*

1.

Rodzaj działalności / Kind of activity:
SH- ubój/slaughter
CP- rozbiór/cutting
CS – chłodnia skladowa/cold store
* zaznaczyć odpowiednio w postaci „X”

LISTA ZAKŁADÓW SEKTORA MIĘSA WIEPRZOWEGO UPRAWNIONYCH DO EKSPORTU NA RYNEK HONGKONGU
/THE LIST OF PORK MEAT ESTABLISHMENTS APPROVED FOR EXPORT TO THE MARKET OF HONG KONG
No

Veterinary
Approval
Number/WNI
zakładu

Name and address of approved establishments/
Nazwa i adres zatwierdzonych zakładów

SH*

CP*

CS*

1.
Rodzaj działalności / Kind of activity:
SH- ubój/slaughter
CP- rozbiór/cutting
CS – chłodnia skladowa/cold store
* zaznaczyć odpowiednio w postaci „X”
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Załącznik 2
Scenariusze wywozu mięsa czerwonego / produktów mięsnych z
kwalifikujących się państw członkowskich UE do Hongkongu
Państwo

Państwo

Państwo

Państwo

członkowskie

członkowskie

członkowskie

członkowskie

Zwierzęta
urodzone i
/wyhodowane

A

A

A

A

Zwierzęta ubite

A

B

B

A

Mięso pakowane,
przetwarzane,
przechowywane i
przesyłane
(transportowane)

A

B

C (lub A)

C (lub B)

Dokumentacja
wymagana dla
importu do
Hongkongu

Świadectwo

Świadectwo

zdrowia z

zdrowia z

kraju A

kraju B

Zgłoszenie
wywozowe z
kraju C (lub
A) plus
Pozwolenie
importowe na
piśmie

Zgłoszenie
wywozowe z
kraju C (lub B)
plus
Pozwolenie
importowe na
piśmie

A, B, C = Państwa Członkowskie UE zatwierdzone do wywozu danego mięsa/
produktu mięsnego do Hongkongu
Wymagania prawne Hongkongu:
• dokument urzędowy musi zawsze pochodzić z eksportującego państwa
członkowskiego
• świadectwo zdrowia może zostać wystawione tylko przez państwo członkowskie,
w którym zwierzęta zostały ubite
• jeśli zwierzę zostało poddane ubojowi w państwie członkowskim innym niż
państwo członkowskie eksportujące, wówczas nie można wydać świadectwa
zdrowia; zamiast tego eksportujące państwo członkowskie musi wydać Zgłoszenie
wywozowe, zaś importer w Hongkongu musi uzyskać pisemne pozwolenie wydane
przez Centrum Bezpieczeństwa Żywności Hongkongu przed importem przesyłki
towaru na rynek Hongkongu.
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Załącznik 3
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
0201
Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
0201.10
Carcases or half-carcases of bovine animals, fresh or chilled
0201.20
Fresh or chilled bovine cuts, with bone in (excl. carcases and 1/2 carcases)
0201.30
Fresh or chilled bovine meat, boneless
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
0202
Mięso z bydła, zamrożone
0202.10
Frozen bovine carcases and halfcarcases
0202.20
Frozen bovine cuts, with bone in (excl. carcases and halfcarcases)
0202.30
Frozen, boneless meat of bovine animals
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
0203
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
0203.11
Fresh or chilled carcases and half-carcases of swine
0203.12
Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof of swine, with bone in
0203.19
Fresh or chilled meat of swine (excl. carcases and half-carcases, and hams,
shoulders and cuts thereof, with bone in)
0203.21
Frozen carcases and half-carcases of swine
0203.22
Frozen hams, shoulders and cuts thereof of swine, boneless
0203.29
Frozen meat of swine (excl. carcases and half-carcases, and hams, shoulders and
cuts thereof, boneless)
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
0204
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Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
0204.10
Fresh or chilled lamb carcases and half-carcases
0204.21
Fresh or chilled sheep carcases and half-carcases (excl. lambs)
0204.22
Fresh or chilled cuts of sheep, with bone in (excl. carcases and half-carcases)
0204.23
Fresh or chilled boneless cuts of sheep
0204.30
Frozen lamb carcases and half-carcases
0204.41
Frozen sheep carcases and half-carcases (excl. lambs)
0204.42
Frozen cuts of sheep, with bone in (excl. carcases and half-carcases)
0204.43
Frozen boneless cuts of sheep
0204.50
Fresh, chilled or frozen meat of goats
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
0206
Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów,
świeże, schłodzone lub zamrożone
0206.10
Fresh or chilled edible offal of bovine animals
0206.21
Frozen edible bovine tongues
0206.22
Frozen edible bovine livers
0206.29
Frozen edible bovine offal (excl. tongues and livers)
0206.30
Fresh or chilled edible offal of swine
0206.41
Frozen edible livers of swine
0206.49
Edible offal of swine, frozen (excl. livers)
0206.80
Fresh or chilled edible offal of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
0206.90
Frozen edible offal of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
02
Dział 2 - Mięso i podroby jadalne
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0209
Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej
wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub
wędzone
0209.00
Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh,
chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
I
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
05
Dział 5 - Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone
0504
Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże,
schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
0504.00
Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof,
fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
III
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty
ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego
15
Dział 15 - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
1501
Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte
pozycją 0209 lub 1503
1501.00
Pig fat, incl. lard, and poultry fat, rendered or otherwise extracted (excl. lard stearin
and lard oil)
III
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty
ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego
15
Dział 15 - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
1502
Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503
1502.00
Fats of bovine animals, sheep or goats (excl. lard stearin, lard oil, oleostearin,
oleooil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared)
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