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Wymagania weterynaryjne obowiązujące od 01.10.2021 r. dla żywności nieobjętej środkami
ochronnymi znajdują się (w wersji angielskiej) na stronie:
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-fee
d-not-of-animal-origin
zaś odpowiednie świadectwa zdrowia (w wersji angielskiej) na stronie:
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-g
reat-britain
Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej trwają prace polegające na włączeniu brytyjskich wzorów
świadectw zdrowia do systemu TRACES, w celu umożliwienia unijnym urzędowym lekarzom weterynarii
wystawiania świadectw eksportowych do Wielkiej Brytanii w językach narodowych.
W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, od 1 stycznia 2021 r. strona brytyjska będzie
wymagać eksportowych świadectw zdrowia oraz wcześniejszego zgłoszenia przesyłki w brytyjskim
systemie IPAFSS tylko przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami
bezpieczeństwa. Zgodnie z wyjaśnieniami władz brytyjskich przywóz do Wielkiej Brytanii będzie
dozwolony z tych obszarów objętych restrykcjami ASF, które obecnie kwalifikują się do handlu
wewnątrzunijnego. Odpowiednie świadectwa weterynaryjne znajdują się na poniższej liście.
Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do
stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.
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pdf

GBHC108E/SM Świadectwo dla wytopionych tłuszczów
zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do spożycia
przez ludzi (wersja angielska)
ilość pobrań: 94

2021-02-03 15:43 159.04KB 159.04KB

pdf

GBHC108E/SM Świadectwo dla wytopionych tłuszczów
zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do spożycia
przez ludzi (wersja polska)
ilość pobrań: 147

2021-02-03 15:43 111.31KB 111.31KB

pdf

GBHC115E/SM Świadectwo dla wyrobów mięsnych
(wersja angielska)
ilość pobrań: 275

2021-01-25 12:39 145.79KB 145.79KB

pdf

GBHC115E/SM Świadectwo dla wyrobów mięsnych
(wersja polska)
ilość pobrań: 760

2021-01-25 12:39 139.46KB 139.46KB

pdf

GBHC127E/SM Świadectwo dla niektórych produktów
mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit
2021-01-25 12:39 127.38KB 127.38KB
(wersja angielska)
ilość pobrań: 172

pdf

GBHC127E/SM Świadectwo dla niektórych produktów
mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit
2021-01-25 12:40 153.91KB 153.91KB
(wersja polska)
ilość pobrań: 420

pdf

GBHC024E/SM Świadectwo dla świeżego mięsa, w tym
mięsa mielonego, świń domowych (Sus scrofa) (wersja
angielska)
ilość pobrań: 110

2021-01-25 12:40 302.62KB 302.62KB

pdf

GBHC024E/SM Świadectwo dla świeżego mięsa, w tym
mięsa mielonego, świń domowych (Sus scrofa) (wersja
polska)
ilość pobrań: 274

2021-01-25 12:40 131.58KB 131.58KB

