
Gatunek zakład przetwórczy Liczba opakowan Rodzaj opakowań Waga netto

Inne Do użycia technicznego Do spozycia przez ludzi
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Świadectwo przywozowe do UE
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

Tel.

I.2.a. Nr referencyjny TRACES:I.2. Numer referencyjny świadectwa

I.3. Odpowiedzialna władza centralna

I.4. Odpowiedzialna władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

Tel.

I.6 

I.7. Kraj pochodzenia, Kod ISO I.8. Region pochodzenia, Kod I.9. Kraj przeznaczenia Kod ISO I.10 Kod

I.11 Miejsce pochodzenia

Nazwa Numer zatwierdzenia

Adres

I.12.

I.13 Miejsce załadunku

Adres

I.14 Data wyjazdu

I.15. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Dokument:

I.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UE

Nazwa Nr PKG:

I.17. Numer/-y CITES

I.20. Masa I.22 Całkowita liczba przesyłek

I.23. Nr plomby / kontenera

I.21. Temperatura produktu

otoczenia Schłodzone Zamrożone

I.25.Towar certyfikowany dla:

I.26. I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren UE

I.28. Oznakowanie towaru
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Poświadczenie zdrowia zwierzątII.1.

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że opisane powyżej osłonki zwierzęce:

(a) pochodzą z zakładów zatwierdzonych przez właściwe władze;

(1)(b) były oczyszczone, szlamowane i

lub solone NaCl przez 30 dni(2).

lub  wybielone(2).

lub  suszone po szlamowaniu (2).

(c) podjęto wszelkie środki ochronne w celu uniknięcia wtórnego skażenia po obróbce.

Poświadczenie zdrowia publicznegoII.2.

jeśli zawierają materiał pochodzący z bydła, owiec lub kóz, jelita wykorzystywane w przygotowaniu osłonek zwierzęcych, podlegają następującym warunkom w zależności od

kategorii ryzyka występowania BSE, do której zaklasyfikowany jest dany kraj pochodzenia:

 II.2.1.

odnośnie do przywozu z kraju lub regionu o znikomym ryzyku występowania BSE, wymienionego w załączniku do decyzji Komisji 2007/453/WE z późniejszymi

zmianami:

 (2)II.2.1.1.

dany kraj lub region sklasyfikowany jest zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jako kraj lub region o znikomym ryzyku

występowania BSE;

 (1)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, urodziły się, były przez cały czas hodowane oraz zostały poddane

ubojowi w kraju o znikomym ryzyku występowania BSE, a także zostały poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu;

 (2)

jeśli w tym kraju lub regionie wystąpiły rodzime przypadki BSE: (2)(3)

 zwierzęta urodziły się po terminie wprowadzenia zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną lub skwarkami

pochodzącymi od przeżuwaczy,  lub

 (2) (a)

 produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w

załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, ani materiału z odzyskanego w sposób mechaniczny mięsa uzyskanego z kości

bydła, owiec lub kóz, ani nie zostały z niego uzyskane.

 (2) (b)

odnośnie do przywozu z kraju lub regionu o kontrolowanym ryzyku występowania BSE, wymienionego w załączniku do decyzji Komisji 2007/453/WE z późniejszymi

zmianami:

 (2) II.2.2.2.

dany kraj lub region sklasyfikowany jest zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jako kraj lub region o kontrolowanym ryzyku

występowania BSE;

 (1)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu; (2)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone na wywóz, nie zostały ubite, po uprzednim ogłuszeniu,

poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki ani zabite z zastosowaniem tej samej metody, ani ubite, po ogłuszeniu, poprzez uszkodzenie tkanki

ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta, wprowadzonego do jamy czaszki;

 (3)

 produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do

rozporządzenia (WE) nr 999/2001, ani materiału z odzyskanego w sposób mechaniczny mięsa uzyskanego z kości bydła, owiec lub kóz, ani nie zostały

z niego uzyskane.

(2)(4)

w przypadku jelit pochodzących pierwotnie z kraju lub regionu o znikomym ryzyku występowania BSE, przywóz przetworzonych jelit podlega

następującym warunkom:

 (2)(3)(5)

dany kraj lub region sklasyfikowany jest zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jako kraj lub region o

kontrolowanym ryzyku występowania BSE;

 (a)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, urodziły się, były przez cały czas hodowane oraz

zostały poddane ubojowi w kraju lub regionie o znikomym ryzyku występowania BSE, a także zostały poddane badaniu

przedubojowemu i poubojowemu;

 (b)

jeśli jelita pochodzą z kraju lub regionu, w którym wystąpiły rodzime przypadki BSE: (2) (c)

 zwierzęta urodziły się po terminie wprowadzenia zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną lub

skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy,  lub

 (2) (i)

 produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o

którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ani nie zostały z niego uzyskane.

 (2) (ii)

odnośnie do przywozu z kraju lub regionu o nieokreślonym ryzyku występowania BSE, wymienionego w załączniku do decyzji Komisji 2007/453/WE: (2) II.2.2.3.

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, nie były skarmiane mączką mięsno-kostną ani skwarkami

pochodzącymi od przeżuwaczy oraz zostały poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu;

 (1)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone na wywóz, nie zostały ubite, po uprzednim ogłuszeniu,

poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki ani zabite z zastosowaniem tej samej metody, ani ubite, po ogłuszeniu, poprzez uszkodzenie tkanki

ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta, wprowadzonego do jamy czaszki;

 (2)

produkty pochodzenia zwierzęcego, pochodzące od bydła, owiec i kóz, nie zostały uzyskane z: (2) (3)

określonego materiału niebezpiecznego, zdefiniowanego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001; (i)

tkanek układu nerwowego i limfatycznego odsłoniętych podczas odkostniania; (ii)

mechanicznie odzyskiwanego mięsa otrzymanego z kości bydła, owiec i kóz. (iii)

w przypadku jelit pochodzących pierwotnie z kraju lub regionu o znikomym ryzyku występowania BSE, przywóz przetworzonych jelit podlega

następującym warunkom:

 (2) (3)(4)

dany kraj lub region sklasyfikowany jest zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jako kraj lub region o

nieokreślonym ryzyku występowania BSE;

 (a)

bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, urodziły się, były przez cały czas hodowane oraz

zostały poddane ubojowi w kraju lub regionie o znikomym ryzyku występowania BSE, a także zostały poddane badaniu

przedubojowemu i poubojowemu;

 (b)

jeśli jelita pochodzą z kraju lub regionu, w którym wystąpiły rodzime przypadki BSE: (2) (c)
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 zwierzęta urodziły się po terminie wprowadzenia zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną lub

skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy,  lub

 (2) (i)

 produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o

którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ani nie zostały z niego uzyskane.

 (2) (ii)

Uwagi

Część I

Rubryka I.15: Numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody ciężarowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek). W przypadku rozładunku i ponownego załadunku

informacje te należy zaktualizować.

Część II

Zastosowana obróbka, wybrana z opcji listy zamieszczonej w poświadczeniu zdrowia zwierząt w Sekcji 1b.(1)

Niepotrzebne skreślić.(2)

stosuje się wyłącznie w przypadku przywozu przetworzonych jelit.(3)

Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor

Kwalifikacje i tytuł::Nazwa (wielkimi literami):

Nr jednostki lokalnej:Lokalna Jednostka Weterynaryjna:

Podpis:Data:

Pieczęć:
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