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PA(STWO WZ6R HON
Mi6d, mleczko pszczele iinne produkty pszczele

.

.1.

Informacie zdrowoine

PoSwiadczenie zdrowia publicznego

Ja, ni2ej podprsany, o6wiadczam, 2e znam odpowiednie pzepisy rozporzqdzenia (WE) 17812002

Parlamentu Europelskiego I Rady z dnia 28 stycznia 2002 r ustanawraiqcego 096lne zasady i wymagania
prawa zywnosciowego, powolujqcego Europejski Ur2ed ds Bezpieczeistwa ZWnoSci oraz
ustanawiajqcego procedury w zakresle bezpieczeistwa 2ywnosci (DzU L 31 z 1.2 2002, s 1),

rozpozqdzenia (WE) nt 85212004 Paltamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnra 2004 r w sprawie
higieny Srodk6w spoiywczych (Dz U L 139 23042004,s 1) o@z rozpozadzenia (WE) nr 853/2004
Parlamentu Eufopejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r ustanawrajqcego szczeg6 ne p.zepisy

dotyczqce higieny w odniesieniu do zywnosci pochodzenia zwiezecego (Dz U L 139 z 30 4.2004, s 55),
i zaswiadczam, ze opisane powyzej: m6d mleczko pszczele iinne produkty pszczele zostaly
wyprodukowane zgodnie z tymiwymogami, a w szczeg6lnosci ze:

- pochodza one z zakladu lub zaklad6w, w kt6rych wdrazany jest program oparty na zasadach
HACCP zgodnre z rozporzqdzeniem (WE) nr 8522004,

- obchodzono sie z nimi i byly one w odpowiednich przypadkach pzygotowwane, pakowane i

skladowane w odpowiednich wamnkach hrgienicznych zgodnie z wymogami okeslonymi w
zalqczniku ll do rozpozqdzenia (WE) nr 8522004;

olaz

- spelnione sq gwarancje dotyczqce zwiezqt zywych i produkt6w od nich uzyskanych zawarte w
planach dotyczqcych pozostalosci pzedlo2onych zgodnie z dyrektywq Rady 96231/VE z dnia
29 kwi€tnia 1996 r w sprawie Srodk6w monitorowania nieK6rych substancji i ich pozostalosci u

2ywych zwierzqt iw produktach pochodzenia zwiezecego oraz uchylajqcq dyrektnvy 85/358/EWG i

86/469/EWG orcz decy4e 89/187/EWG t 9'1/664/EWG (DzU L 125 z 2351996, s 10), w

szczegolno6ci z jej art. 23

Uwagi

cze56 l:

- Rubryka 1.11: mrejsc€ pochodzenia: nazwa i adres zakladu wysylki. Numer zatwierdzenia oznacza nume[
rejestracyjny

- Rubryka 115. numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody oQzarowe), numer lotu
(samolot) albo nazwa (statek) W przypadku rozladunku i ponownego zaladunku nalezy podad oddzielne

informacje

- Rubryka l'19i uZyC wlasciwego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS) w ramach nastepujqcych pozycji:

04 09, 04 10.

- Rubryka 120: podac calkowitq mase brutto oraz calkowrtq mase netto

- Rubryka 1.23 oznakowanie kontenera/pojemntka/numer plomby: tylko w stosownych pzypadkach.

- Rubryka 128 rcdzaj obrtbki: wskazac ,sonikaqa", "homogenrzacja', "ultrafiltracja', "pasteryzacja",
"nie 

poddano obr6bce cieplnej"

numer zatwierdzenia zakhdu w zale2noSc! od pzypadku numer zaMerdzenia lub
numer identyfikacyjny nadany pzez wlasc|wy organ

Cze66 ll:

- Kolor pieczQci i podpisu musi r62ntd siQ od koloru pozostalych adnotacji na swladectwie

UtzQdowy insPektor

lmiQ i nazwisko (wielkimi literami)
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Pieczec


