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Wprowadzenie do podejścia
Przegląd: Kontrole importowe dla Wielkiej Brytanii wprowadzane są etapowo, aby
przedsiębiorstwa dotknięte COVID-19 miały czas na dostosowanie przy jednoczesnym utrzymaniu
skutecznych kontroli bezpieczeństwa biologicznego.

Etapy te obejmują:
Kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS), w tym wymogi dotyczące:
• Pre-notyfikacji importera (działanie importera brytyjskiego)
• Świadectwa zdrowia (takiego jak Eksportowe świadectwo zdrowia lub Świadectwo fitosanitarne)
• Kontroli dokumentacji, tożsamości i kontroli bezpośrednich na granicy lub wewnątrz kraju
• Wjazd przez punkt wjazdu z odpowiednim Punktem Kontroli Granicznej (BCP) posiadającym
odpowiednie obiekty kontrolne

Procesy i procedury eksportu:
• Żywe zwierzęta
• Produkty pochodzenia zwierzęcego
• Ryby i skorupiaki oraz ich produkty
• Rośliny i produkty roślinne
• Żywność i pasza wysokiego ryzyka, niepochodzące od zwierząt
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Etap 1: Styczeń (PPZ)
Eksport produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach środków ochronnych
Importer brytyjski musi: Przed przyjazdem produktów złożyć pre-notyfikację za pomocą
IPAFFS i przekazać eksporterowi unijnemu niepowtarzalny numer notyfikacji (UNN).

Muszą Państwo: Dodać numer UNN do świadectwa zdrowia i przekazać importerowi
brytyjskiemu elektroniczną kopię świadectwa zdrowia

Importer brytyjski musi: Przesłać elektroniczną kopię świadectwa zdrowia do IPAFFS.

Muszą Państwo: Zapewnić, że przesyłce towarzyszy oryginał świadectwa zdrowia.
Środki ochronne: Można podjąć działania, w bardzo krótkim czasie, w celu zakazania lub
ograniczenia importu niektórych produktów z niektórych krajów w następstwie wybuchu choroby lub
problemu dotyczącego zdrowia publicznego.
W sytuacji wprowadzenia środków ze względu na nową lub pojawiającą się chorobę, można
podjąć dodatkowe kroki, których należy przestrzegać w celu złożenia pre-notyfikacji –
przedstawione na Gov.uk
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Etap 1: Styczeń (Żywe zwierzęta)
Eksport żywych zwierząt
Importer brytyjski musi: Złożyć pre-notyfikację dotyczącą przyjazdu za pomocą IPAFFS z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i przekazać eksporterowi unijnemu/urzędowemu lekarzowi
weterynarii (ULW) niepowtarzalny numer notyfikacji (UNN)
Muszą Państwo: Dodać numer UNN do świadectwa zdrowia i przekazać importerowi
brytyjskiemu elektroniczną kopię świadectwa zdrowia

Importer brytyjski musi: Przesłać elektroniczną kopię świadectwa zdrowia do IPAFFS

Muszą Państwo: Zapewnić, że przesyłce towarzyszy oryginał świadectwa zdrowia.
Kontrole bezpośrednie: Zostaną przeprowadzone w miejscu przeznaczenia
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Etap 1: Styczeń - Najważniejsze punkty
(Rośliny)
Eksport roślin o wysokim priorytecie
Świadectwa fitosanitarne wymagane są w przypadku importu roślin i produktów roślinnych o
wysokim priorytecie.

Muszą Państwo: Zapewnić, gdzie to możliwe, że przesyłce towarzyszy świadectwo fitosanitarne
Kontrole dokumentów, tożsamości i kontrole bezpośrednie roślin i produktów
roślinnych o wysokim priorytecie przeprowadzane są w miejscach przeznaczenia.
Lista roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie znajduje się na Gov.uk.
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Produkty pochodzenia zwierzęcego(PPZ)
Jakie są nowe fazy przeprowadzania kontroli importowych SPS w odniesieniu do PPZ?

Od października 2021:
• PPZ przeznaczonym do spożycia przez ludzi musi towarzyszyć brytyjskie świadectwo zdrowia i muszą one
być pre-notyfikowane za pomocą IPAFFS przed przyjazdem na granicę.

• Niektóre produkty złożone zwolnione są z kontroli SPS na granicy zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 2007/275.
Eksporter unijny musi:

•

Zapewnić, że przesyłce towarzyszy kopia świadectwa zdrowia.

•

Przekazać kopię świadectwa zdrowia importerowi brytyjskiemu w celu przesłania kopii do IPAFFS.

Nadal będą obowiązywać wymogi już wdrożone dla PPZ w ramach środków ochronnych.

Od stycznia 2022:
• PPZ będą wymagać złożenia pre-notyfikacji za pomocą IPAFFS i musi im towarzyszyć brytyjskie świadectwo
zdrowia, chyba że jest to produkt złożony zwolniony na mocy art. 6 Rozporządzenia 2007/275.

• PPZ muszą dotrzeć do ustalonego punktu wjazdu z odpowiednim Punktem Kontroli Granicznej (BCP).
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Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)
Jakie są nowe fazy przeprowadzania kontroli importowych SPS w odniesieniu do UPPZ?

Od października 2021:

• UPPZ nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi musi towarzyszyć brytyjskie świadectwo zdrowia, deklaracja
urzędowa lub innaą dokumentacja urzędowa, w zależności od importowanego towaru.

• W przypadku niektórych UPPZ, przed ich przyjazdem na granicę wymagane będzie złożenie pre-notyfikacji za
pomocą IPAFFS.
Eksporter unijny musi:

•

Zapewnić, że przesyłce towarzyszy kopia świadectwa zdrowia.

•

Przekazać kopię świadectwa zdrowia importerowi brytyjskiemu w celu przesłania kopii do IPAFFS.

Nadal będą obowiązywać wymogi już wdrożone dla UPPZ w ramach środków ochronnych.

Od stycznia 2022:
• UPPZ musi towarzyszyć brytyjskie świadectwo zdrowia lub inna dokumentacja urzędowa, w zależności od
importowanego towaru będącego UPPZ.

• Niektóre UPPZ będą musiały dotrzeć do ustalonego punktu wjazdu z odpowiednim Punktem Kontroli
Granicznej (BCP).

• W przypadku niektórych UPPZ wymagane będzie złożenie pre-notyfikacji.
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Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
(UPPZ)(c.d.)
Jakie są nowe fazy przeprowadzania kontroli importowych SPS w odniesieniu do UPPZ?

Od stycznia 2022:
• Importerzy będą musieli sprawdzić, czy w Rozporządzeniu 2019/2007

wyszczególniono kod CN dla ich produktu, w celu ustalenia, czy ich towar musi
być importowany poprzez punkt wjazdu z odpowiednim BCP.
• Towary będą podlegać kontrolom dokumentacji, tożsamości i kontrolom

bezpośrednim na podstawie ryzyka.
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Żywe zwierzęta i materiał biologiczny
Jakie są nowe fazy przeprowadzania kontroli importowych SPS w odniesieniu do żywych
zwierząt i materiału biologicznego?

Od października 2021:

• Nadal będą obowiązywać wymogi już wdrożone dla żywych zwierząt i materiału biologicznego w ramach
środków ochronnych.

Od stycznia 2022:

• Materiałowi biologicznemu nadal musi towarzyszyć brytyjskie świadectwo zdrowia i musi on być prenotyfikowany za pomocą IPAFFS przed przyjazdem na granicę.

• Obowiązują nowe wymogi dla materiału biologicznego dotyczące wjazdu poprzez ustalony punkt wjazdu z
odpowiednim Punktem Kontroli Granicznej (BCP).

Od marca 2022:
• Wjazd żywych zwierząt również musi nastąpić poprzez ustalony punkt wjazdu z odpowiednim BCP dla
potrzeb kontroli dokumentów, tożsamości i kontroli bezpośrednich.
• Żywe zwierzęta wysokiego ryzyka importowane z UE do Wielkiej Brytanii nadal będą kontrolowane na
poziomie 100%.
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Rośliny i produkty roślinne
Jakie są nowe fazy przeprowadzania kontroli importowych SPS w odniesieniu do roślin?

Od 1 stycznia 2022:
• Kontrole bezpośrednie i kontrole tożsamości roślin i produktów roślinnych o wysokim
priorytecie zostaną przeniesione z miejsc przeznaczenia do Punktów Kontroli Granicznej.
• Wymóg dotyczący składania pre-notyfikacji oraz świadectw fitosanitarnych zostanie
rozszerzony na wszystkie regulowane rośliny i produkty roślinne (tzn. nie tylko te o „wysokim
priorytecie”).

Od marca 2022:
Brytyjski Model Funkcjonowania Granic zostanie w pełni zoperacjonalizowany, a kontrole
bezpośrednie i kontrole tożsamości wszystkich regulowanych roślin i produktów roślinnych
będą przeprowadzane w Punktach Kontroli Granicznej.
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Produkty złożone
Przegląd: Produkty złożone to żywność zawierająca zarówno przetworzone produkty
pochodzenia zwierzęcego (PPZ), jak i produkty pochodzenia roślinnego.
Produkty złożone muszą być zgodne z etapowymi wymogami PPZ, a od października 2021 towary te
muszą być pre-notyfikowane i musi im towarzyszyć brytyjskie świadectwo zdrowia, chyba że
zostały z tego w inny sposób zwolnione.

Niektóre towary są zwolnione, jeśli:
• zawierają <50% przetworzonego produktu pochodzenia
zwierzęcego;
• nie zawierają żadnych produktów mięsnych; oraz
• spełniają wymogi art. 6 Decyzji 2007/275.
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Procedura pre-notyfikacji importera: IPAFFS
Przegląd: Od października 2021 PPZ przeznaczone do spożycia przez ludzi i niektóre UPPZ
przyjeżdżające z krajów UE lub EOG będą wymagały pre-notyfikacji za pośrednictwemSystemu
Importu Produktów, Zwierząt, Żywności i Pasz (IPAFFS)
IPAFFS Brytyjski krajowy system notyfikacji o przyjeździe towarów SPS do Wielkiej Brytanii. Poniżej znajduje
się procedura, którą musi przeprowadzić importer:
W celu uzyskania dostępu do IPAFFS
importer musi utworzyć identyfikator
Government Gateway za
pośrednictwem Gov.uk

Importer składa prenotyfikację za pomocą
IPAFFS
IPAFFS

Każda notyfikacja złożona w
IPAFFS musi zostać zgłoszona
przez osobę odpowiedzialną za
ładunek

.

Pierwsza osoba, która zarejestruje
organizację, staje się właścicielem
administracyjnym
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Świadectwa zdrowia
Przegląd ogólny
Od stycznia 2021: PPZ w ramach środków ochronnych musi towarzyszyć
świadectwo zdrowia.
Od października 2021: PPZ przeznaczonym do spożycia przez ludzi i UPPZ
nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi musi towarzyszyć świadectwo
zdrowia.

Etapy certyfikacji
1 Świadectwo zdrowia wystawiane jest przez właściwy organ w kraju UE.
2 Eksporter unijny odpowiedzialny jest za uzyskanie świadectwa zdrowia.
3 Eksporter unijny musi przekazać importerowi elektroniczną kopię świadectwa
zdrowia, aby mogła ona zostać przesłana do IPAFFS.
4 Eksporter unijny musi zapewnić, że przesyłce towarzyszy fizyczna kopia
świadectwa.
Linki do dalszych informacji:
• Wzory świadectw zdrowia dostępne są tutaj
• W razie braku brytyjskiego świadectwa zdrowia dla Państwa towaru prosimy odwiedzić stronę Gov.uk, aby uzyskać
licencję importową
• W razie braku licencji importowej, prosimy wypełnić formularz IV58 na stronie gov.uk i przesłać wypełniony formularz pocztą e-mail
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na adres imports@apha.gov.uk

Bądź przygotowany...
Działania, które należy
podjąć 1 października 2021

Działania, które należy
podjąć 1 stycznia 2022
(Rośliny)

W przypadku PPZ i UPPZ nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi należy:
• Upewnić się, że importer otrzyma elektroniczną
kopię świadectwa zdrowia.
• Upewnić się, że przesyłce towarzyszy
świadectwo zdrowia.
• Upewnić się, że przesyłka jest zaopatrzona w
świadectwo fitosanitarne i że towarzyszy ono
przesyłce tam, gdzie to możliwe.
• Upewnić się, że importer składa pre-notyfikację.

W celu uzyskania wszelkich informacji i wskazówek prosimy odwiedzić stronę Gov.uk
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Q

A

Prosimy wykorzystać czas na zadawanie pytań za pomocą
funkcji czatu, aby nasz panel mógł na nie odpowiedzieć.

Infolinia Defra: 03459 33 55 77 defra.helpline@defra.gov.uk

