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c) część 3 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ 3

Wzór Mleko/siara-T/S

Świadectwo zdrowia zwierząt dla mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przeznaczonych do tranzytu przez Unię Europejską lub przechowywania

w Unii Europejskiej

PAŃSTWO Świadectwo weterynaryjne dla UE
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1.1. Nadawca
Nazwa
Adres

Tel.

I.5. Odbiorca
Nazwa
Adres

Kod pocztowy
Tel.

1.7. Państwo
pochodzenia

Kod ISO 1.8. Region
pochodzenia

Kod

1.11. Miejsce pochodzenia

Nazwa Numer zatwierdzenia

Adres

1.13. Miejsce załadunku

1.15. Środek transportu

Samolot • Statek • Kolej •
Samochód • Inne •

Oznakowanie
Dokumenty towarzyszące

1.18. Opis towaru

1.2. Numer referencyjny świadectwa l.2.a. ^ _ _ - — • — "

1.3. Właściwy organ centralny

1.4. Właściwy organ lokalny

1.6. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę w UE
Nazwa

Adres
Kod pocztowy
Tel.

1.9. Państwo
przeznaczenia

Kod ISO 1.10. ^ ^ ^ " ^

1.12. Miejsce przeznaczenia

Skład celny • Podmiot zaopatrujący statek •

Nazwa Numer zatwierdzenia
Adres

Kod pocztowy

1.14. Data wyjazdu

1.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UE

^ _ _

1.19. Kod towaru (kod HS)

1.21. Temperatura produktu

Otoczenia • Schłodzony • Zamrożony •

I.23. Nr plomby/kontenera/pojemnika

I.20. Ilość

I.22. Liczba opakowań

I.24. Rodzaj opakowań

I.25. Cel certyfikacji:

Spożycie przez ludzi •

I.26. Tranzyt przez UE do państwa trzeciego •

Państwo trzecie Kod ISO

I.27. ^ ' •

I.28. Oznakowanie towaru

Gatunek Zakład produkcyjny Liczba opakowań Waga netto Numer partii
(nazwa naukowa)
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PAŃSTWO

Wzór Mleko/siara-T/S
Mleko surowe, przetwory mleczne, siara i produkty na bazie siary
przeznaczone do spożycia przez ludzi, przeznaczone do tranzytu

lub przechowywania

Informacje dot. zdrowia II.a. Numer referencyjny
świadectwa

l.b.

11.1. Poświadczenie zdrowia zwierząt

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że: [mleko surowe] / [przetwory mleczne] / [siara] / [produkty na
bazie siary] (1) (2) przeznaczone do [tranzytu przez Unię Europejską] / [przechowywania w Unii Europejskiej] (2) iopisane w części I:

a) pochodzą z państwa lub jego części, z którego dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów mlecznych, siary
lub produktów na bazie siary, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010;

b) są zgodne ze specyficznymi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do przedmiotowych produktów, jak określono w
poświadczeniu zdrowia zwierząt w części 11.1 wzorów świadectw [Mleko-RM] /[ Mleko-RMP] / [Mleko-HTB] / [Mleko-HTC] / [Siara-C/CBP](2)
w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 605/2010;

c) zostały wyprodukowane w dniu (3) albo między dniem (3)
a dniem (3).

Uwagi

Część I:

— Rubryka 1.7: wpisać nazwę i kod ISO państwa lub jego części w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2010 z
dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiającego warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych
przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z
10.7.2010, s. 1).

— Rubryka 1.11: nazwa, adres i numer zatwierdzenia zakładu wysyłki. Nazwa kraju pochodzenia, który musi być tożsamy z krajem wywozu.

— Rubryka 1.15: Numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i pojazdy drogowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek). W przypadku
transportu w kontenerach w rubryce I.23 należy podać łączną liczbę kontenerów i ich numer rejestracyjny oraz, jeśli plomba ma numer seryjny,
także ten numer. W przypadku rozładunku i ponownego załadunku wysyłający zgłasza ten fakt w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do
Unii Europejskiej.

— Rubryka 1.19: użyć właściwego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS) w ramach następujących pozycji: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05;
04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06.; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 lub 04.10.

— Rubryka 1.20: podać całkowitą masę brutto oraz całkowitą masę netto.

— Rubryka 1.23: w przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w stosownych przypadkach).

— Rubryka I.28: zakład produkcyjny: podać numer zatwierdzenia gospodarstwa produkcyjnego (gospodarstw produkcyjnych), punktu odbioru lub
punktu normalizacji zatwierdzonych do wywozu do Unii Europejskiej.

Część II:

(1) Mleko surowe, przetwory mleczne, siara i produkty na bazie siary oznaczają mleko surowe, przetwory mleczne, siarę i produkty na bazie siary
przeznaczone do spożycia przez ludzi, znajdujące się w tranzycie lub przechowywane zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy Rady
97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do
Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(2) Niepotrzebne skreślić.

(3) Data lub daty produkcji. Przywóz mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary jest niedozwolony, jeśli zostały one
uzyskane przed datą otrzymania pozwolenia na wywóz do Unii Europejskiej z państwa trzeciego lub jego części wymienionych w rubrykach I.7 i
1.8 bądź w okresie stosowania przez Unię Europejską środków ograniczających przywóz mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i
produktów na bazie siary z tego państwa trzeciego lub jego części.

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

Wzór Mleko/siara-T/S
Mleko surowe, przetwory mleczne, siara i produkty na bazie siary

przeznaczone do spożycia przez ludzi, przeznaczone do tranzytu
lub przechowywania

Informacje dot. zdrowia
l.a. Numer referencyjny

świadectwa

Urzędowy lekarz weterynarii

Imię i nazwisko (wielkimi literami):

Data:

Pieczęć:

Kwalifikacje i tytuł:

Podpis:"


