ZATWIERDZONO
na mocy decyzji Komisji Unii Celnej
z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 317

PRZEPISY
dotyczące Jednolitego trybu prowadzenia wspólnych kontroli
obiektów oraz pobierania próbek towarów (produktów)
podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi)
I. Przepisy ogólne
1.Przepisy dotyczące jednolitego trybu przeprowadzenia wspólnych kontroli obiektów
oraz pobierania próbek towarów (produktów) podlegających kontroli weterynaryjnej
(nadzoru) (dalej – Przepisy) zostały opracowane w celu realizacji Porozumienia Unii
Celnej w zakresie działań weterynaryjno – sanitarnych z dnia 11 grudnia 2009 roku,
jak również ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa produktów oraz surowców
pochodzenia zwierzęcego, pasz i dodatków paszowych, zapobiegania wwozu i
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt, w tym również wspólnych dla człowieka i
zwierząt, jak również towarów (produktów) nie spełniających wymogów Wspólnych
weterynaryjnych (weterynaryjno – sanitarnych) wymogów wobec towarów
podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi).
2.Niniejsze Przepisy określają tryb prowadzenia wspólnych kontroli (inspekcji) firm i
osób, zajmujących się produkcją, przetwórstwem i (lub) przechowywaniem towarów
(produktów) wpisanych na Wspólną listę towarów podlegających kontroli
weterynaryjnej (nadzorowi), wwożonych do przestrzeni celnej Unii Celnej, jak
również przemieszczanych z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony,
oraz pobierania próbek wymienionych towarów (produktów) w celu przeprowadzenia
badań laboratoryjnych oraz opracowania wyników kontroli (inspekcji).
Dla potrzeb niniejszych Przepisów przez Strony rozumie sie państwa
członkowskie Unii Celnej.
II. Pojęcia wykorzystywane w niniejszych Przepisach
3. W niniejszych przepisach wykorzystywane są następujące pojęcia:
1)’’towary podlegające kontroli” – towary (produkty) wpisane na Wspólną listę
towarów podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi);
2) „obiekt kontroli” – firmy i osoby zajmujące się produkcją, przetwórstwem i
(lub) przechowywaniem towarów podlegających kontroli;
3)„kompetentny organ” – organa państwa oraz instytucje państwowe Stron
wykonujące obowiązki w zakresie weterynarii;
4)„inspektor” – osoba funkcyjna kompetentnego organu Strony;
5)„wspólne weterynaryjne (weterynaryjno – sanitarne) wymogi” - Wspólne
weterynaryjne (weterynaryjno – sanitarne) wymogi względem towarów
podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi);

6)„surowiec” – towary (produkty) przewidziane do sprzedaży i (lub)
wykorzystywane do dalszego przemysłowego lub nieprzemysłowego
przetwórstwa;
7)„kwarantanna” – tryb specjalnych i organizacyjnych przedsięwzięć
skierowanych
na
zapobieżenie
rozprzestrzenienia
i
likwidację
kwarantannowych i szczególnie niebezpiecznych chorób zwierząt, określonych
zgodnie z ustawodawstwem Stron.
8)„kontrola” – jedna z form inspekcji weterynaryjnej, dokonywanej przez
inspektora, polegająca na wizytacji kontrolowanego obiektu oraz pobrania
próbek (wzorców) towarów podlegających kontroli w przypadkach,
określonych w niniejszych Przepisach.
III. Tryb prowadzenia wspólnych kontroli
4. Wspólne kontrole obiektów kontroli, zlokalizowanych na terytoriach
trzecich państw, prowadzone są na podstawie wniosków kompetentnych organów
tych państw o włączenie takich obiektów do Rejestru firm i osób zajmujących się
produkcją, przetwórstwem i (lub) przechowywaniem towarów podlegających kontroli
eksportowanych do przestrzeni celnej Unii Celnej (dalej – Rejestr firm trzecich
państw).
Kompetentny organ Strony nie później niż dwa miesiące (o ile krótszy termin
nie został uzgodniony miedzy Stronami) przed rozpoczęciem planowanej wspólnej
kontroli obiektu kontroli, zlokalizowanego na terytorium trzecich państw informuje
pozostałe Strony o mającej się odbyć kontroli, w celu zebrania grupy inspektorów i
uzgodnienia terminu przeprowadzenia wspólnej kontroli.
Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli obiektów kontroli przez inspektorów
jednej ze Stron po uzgodnieniu z kompetentnymi organami pozostałych Stron. W
takim przypadku te ostatnie uznają decyzję przyjętą w wyniku kontroli przez
kompetentny organ kontrolującej Strony.
Kompetentne organa Stron, na których terytorium zakłada się wwóz towarów
podlegających kontroli z państw trzecich prowadzą Rejestr firm trzecich państw w
trybie, przewidzianym ustawodawstwem Stron. Kompetentne organa Stron
przekazują informacje zawarte w Rejestrze firm trzecich państw do Komisji Unii
Celnej w celu umieszczenia ich w Zintegrowanym Systemie Informacyjnym
Zagranicznego i Wzajemnego Handlu Unii Celnej (dalej – Zintegrowany System
Informacyjny).
Obiekt kontroli, zlokalizowany na terytorium trzecich państw może być
wpisany do Rejestru firm trzecich państw bez przeprowadzenia wspólnej kontroli po
uzgodnieniu tego z kompetentnymi organami pozostałych Stron, na podstawie decyzji
kompetentnego organu Strony, na której terytorium przewidywany jest wwóz
towarów podlegających kontroli, podjętej na podstawie gwarancji kompetentnego
organu trzeciego państwa w dziedzinie weterynarii. W takiej sytuacji, kompetentny
organ Strony, która podjęła taką decyzję, ma prawo przeprowadzić kolejną wspólną
kontrolę wymienionego obiektu kontroli.

W przypadku powtórnego stwierdzenia niezgodności ze Wspólnymi
weterynaryjnymi wymogami podlegających kontroli towarów, które wyprodukowane
są w obiektach kontroli trzecich państw i wwożone na terytorium Unii Celnej,
kompetentny organ Strony, która stwierdziła niezgodność, powiadamia kompetentny
organ trzeciej strony, na czyim terytorium zlokalizowany jest obiekt kontroli, jak
również kompetentne organa innych Stron o stwierdzonych niezgodnościach oraz o
czasowym wstrzymaniu wwozu tych podlegających kontroli towarów. Decyzja o
czasowym wstrzymaniu wwozu podlegających kontroli towarów podlega uzgodnieniu
z kompetentnymi organami innych Stron nie później niż dwa robocze dni po jej
podjęciu. Rzeczowa decyzja umieszczana jest na oficjalnej stronie internetowej
kompetentnego organu Strony, która podjęła taką decyzję.
5.Kompetentne organa każdej ze Stron realizują w trybie przewidzianym w
ustawodawstwie Stron kontrole obiektów kontrolnych w celu wpisania ich do
Rejestru firm i osób zajmujących się produkcją, przetwórstwem i (lub)
przechowywaniem towarów podlegających kontroli, przemieszczanych z
terytorium jednej Strony na terytorium innej Strony (dalej – Rejestr zakładów
Unii Celnej). Informacje zawarte w Rejestrze zakładów Unii Celnej
kompetentne organa Stron kierują do Komisji Unii Celnej w celu umieszczenia
ich w Zintegrowanym Systemie Informacyjnym.
Strony wzajemnie uznają decyzje kompetentnych organów Stron o wpisaniu
zlokalizowanych na ich terytorium obiektów kontroli do Rejestru firm Unii Celnej.
Wspólne kontrole obiektów kontroli wpisanych do Rejestru zakładów Unii
Celnej w miarę konieczności i na podstawie porozumienia Stron mogą być
prowadzone w przypadku:
1)powtórnego stwierdzenia niezgodności ze Wspólnymi wymogami
weterynaryjnymi towarów podlegających kontroli w obiektach kontroli;
2)odwołania kwarantanny na terytorium, na którym zlokalizowany jest obiekt
kontroli;
3)lokalizacji obiektu kontroli na terytorium graniczącym z terytorium (strefą),
dla którego wprowadzono kwarantannę.
6.W przypadku powtórnego stwierdzenia niezgodności towarów podlegających
kontroli ze Wspólnymi wymogami weterynaryjnymi kompetentny organ
Strony, który stwierdził taką niezgodność (dalej – Strona powiadamiająca)
powiadamia o stwierdzonej niezgodności kompetentny organ Strony
pochodzenia podlegającego kontroli towaru.
Kompetentny organ Strony pochodzenia towaru podlegającego kontroli, który
uznany był za niezgodny ze wspólnymi weterynaryjnymi wymogami po
powiadomieniu samodzielnie dokonuje kontroli obiektu kontroli. Po zakończeniu
takiej kontroli sporządzany jest protokół, który kierowany jest do powiadamiającej
Strony.
W przypadku braku w czasie prowadzenia kontroli obiektu kontroli przyczyn,
warunkujących niezgodność towarów podlegających kontroli ze Wspólnymi
wymogami weterynaryjnymi, Strona powiadamiająca uznaje wyniki kontroli, bądź –

w przypadku, jeśli nie zgadza się z wynikami kontroli – ma prawo zainicjować
przeprowadzenie wspólnej kontroli danego obiektu kontroli.
W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli naruszenia Wspólnych
wymogów weterynaryjnych, będącego przyczyną wyprodukowania towarów
podlegających kontroli, które nie spełniają Wspólnych wymogów weterynaryjnych,
kompetentny organ Strony, na której terytorium zlokalizowany jest organ kontroli,
podejmuje decyzję o wstrzymaniu dopuszczenia do obrotu towarów podlegających
kontroli do momentu usunięcia wykrytych naruszeń, odnotowanych w protokole
kontroli.
W przypadku nie usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie określonym w
protokole pokontrolnym kompetentny organ Strony, na której terytorium
zlokalizowany jest dany obiekt kontroli, podejmuje decyzję o usunięciu tego obiektu
kontroli z Rejestru zakładów Unii Celnej. Wspomniana decyzja może być zaskarżona
w ustalonym przez ustawodawstwo Stron trybie. Ponowne wpisanie obiektu kontroli
usuniętego z Rejestru zakładów Unii Celnej do tego Rejestru odbywa się w trybie
przewidzianym w punkcie 5 niniejszych Przepisów.
Wspólna kontrola obiektów kontroli, włączonych do Rejestru zakładów Unii
Celnej odbywa się w uzgodnionych przez kompetentne organa Stron terminach.
Dopuszczalna jest wspólna inspekcja obiektów kontroli, włączonych do
Rejestru zakładów Unii Celnej w przypadkach, przewidzianych w podpunktach 2 i 3
punktu 5 niniejszych Przepisów, przeprowadzona przez kompetentny organ Strony,
na której zlokalizowany jest obiekt kontroli, po uzgodnieniu z kompetentnymi
organami pozostałych Stron. W takim przypadku te ostatnie uznają decyzję, podjętą
przez kompetentny organ kontrolującej Strony w rezultacie kontroli.
7.Czas przeprowadzenia wspólnych kontroli obiektów kontroli, włączonych do
Rejestru zakładów państw trzecich oraz do Rejestru zakładów Unii Celnej nie
może przekraczać pięciu dni roboczych.
8.Finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wspólnych
kontroli (inspekcji) odbywa się z odpowiednich budżetów Stron, jeśli w
każdym konkretnym przypadku nie zostanie uzgodniony inny tryb.
9.Inspektorzy po przybyciu do obiektu kontroli dokonują:
1) analizy dokumentów charakteryzujących: rodzaj działalności, plan
(schemat) obiektu kontroli, technologiczne schematy produkcji, wielkości produkcji
towarów podlegających kontroli, istnienie i wykonywanie państwowej i zakładowej
kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych towarów
podlegających kontroli, status epizootyczny terytorium administracyjnego miejsca
lokalizacji obiektu kontroli;
2. inspekcji obiektów kontroli zgodnie z rozdziałami IV – VII niniejszych
Przepisów;
3. pobrania prób (wzorów) towarów podlegających kontroli.

IV.

Sprawdzenie (inspekcja) obiektów kontroli,
zajmujących się hodowlą i kwarantanną zwierząt
10.Inspektor w obiektach kontroli zajmujących się hodowlą i (lub)
kwarantannowaniem zwierząt sprawdza:
1)wykonanie obowiązkowych antyzootycznych działań w zakresie chorób,
wpisanych na listę kwarantannowych i szczególnie niebezpiecznych chorób
Strony, a na obiektach kontroli trzecich państw – chorób wymienionych we
Wspólnych wymogach weterynaryjnych;
2)tryb przeprowadzenia kontroli jakości i bezpieczeństwa pasz i dodatków
paszowych;
3)prowadzenie dzienników i innych dokumentów zapewniających monitoring i
kontrolę zdrowia zwierząt;
4)tryb stosowania kwarantanny wobec nowoprzybyłych zwierząt w
przypadkach przewidzianych ustawodawstwem Stron;
5)organizację wykonywania dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji
pomieszczeń, w których w obiekcie kontroli przebywają zwierzęta;
6)przestrzeganie
weterynaryjno-zootechnicznych
norm,
dotyczących
utrzymania karmienia i reprodukcji zwierząt;
7)system kontroli stosowania środków farmaceutycznych do stosowania w
weterynarii.
V. Kontrola (inspekcja) obiektów kontroli,
prowadzących skup (ubój) zwierząt
11.Inspektor na obiektach kontroli prowadzących skup (ubój) zwierząt
sprawdza:
1)ilości i asortyment produkowanych towarów podlegających kontroli, w
odniesieniu do projektowych parametrów obiektu kontroli;
2)weterynaryjno-sanitarny stan barier dezynfekcyjnych (w tym również
możliwość podgrzewania ich w sezonie zimowym), jak również śluz, poprzez które
dokonywane jest dostarczanie i rozładunek zwierząt;
3)weterynaryjne dokumenty towarzyszące zwierzętom dostarczanym w celu
uboju oraz produktom, produkowanym przez obiekt kontroli;
4)warunki dokonanie utylizacji lub likwidacji odpadów biologicznych;
5)warunki przyjęcia i rozładunku zwierząt rzeźnych;
6)stan weterynaryjno-sanitarny miejsc przedubojowego utrzymania zwierząt,
tryb badania przedubojowego zwierząt rzeźnych oraz kierowania ich do uboju bądź do
uboju sanitarnego;
7)organizację wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji terenu,
pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, oraz specjalistycznego sprzętu
transportowego w obiektach kontroli;
8)weterynaryjno-sanitarny stan obiektów przeznaczenia weterynaryjnego,
sprzętu technologicznego i chłodniczego, pomieszczeń produkcyjnych i
magazynowych, chłodni i mroźni, wyposażenia oraz terenu obiektu kontroli;

10)warunki przyjęcia i przechowywania towarów podlegających kontroli w
komorach chłodni i mroźni;
11)tryb prowadzenia weterynaryjno sanitarnego badania produktów uboju
(głów, tusz i organów);
12)organizację systemu poboru prób w celu zbadania – w przypadku
konieczności – towarów podlegających kontroli;
13)znakowanie mięsa zgodnie z wynikami badania weterynaryjno-sanitarnego;
14)tryb wykonania państwowej i zakładowej kontroli laboratoryjnej;
15)funkcjonowanie systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów
(НАССР, ISO, СМР), o ile są wdrożone.
VI. Kontrola (inspekcja) obiektów kontroli
dokonujących przetwórstwa towarów podlegających kontroli
12. Inspektor w obiektach kontroli dokonujących przetwórstwa towarów
podlegających kontroli, sprawdza:
1)istnienie weterynaryjnych dokumentów towarzyszących dla surowca do
przeróbki;
2)ilości i asortyment produkowanych towarów podlegających kontroli w
odniesieniu do projektowych parametrów obiektu kontroli;
3)weterynaryjno-sanitarny stan obiektów przeznaczenia weterynaryjnego,
sprzętu technologicznego i chłodniczego, pomieszczeń produkcyjnych i
magazynowych, chłodni i mroźni, wyposażenia oraz terenu obiektu kontroli;
4)organizację wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń
produkcyjnych, wyposażenia technologicznego, wyposażenia i opakowań;
5)tryb realizacji państwowej i zakładowej kontroli laboratoryjnej dostarczanych
do przetwórstwa surowców oraz wyprodukowanych towarów podlegających kontroli;
6)funkcjonowanie systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów
(НАССР, ISO, СМР), o ile są wdrożone.
VII. Kontrola (inspekcja) obiektów kontroli prowadzących
działalność w zakresie przechowywania towarów
podlegających kontroli
13.Inspektor w obiektach kontroli prowadzących działalność w zakresie
przechowywania towarów podlegających kontroli sprawdza:
1)przestrzegania warunków i reżimów przechowywania i transportu towarów
podlegających kontroli, w tym również surowców;
2)wyposażenie obiektu kontroli w przyrządy kontrolno-pomiarowe;
3)posiadanie oddzielnych komór chłodniczych lub mroźnych do
przechowywania towarów podlegających kontroli;
4)organizację przechowywania surowców spożywczych, gotowych produktów,
produktów niespożywczych, opakowań;
5)istnienie i stan barier dezynfekcyjnych;
6)organizację wykonania dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń
chłodniczych oraz środków transportu;

7)reżimy temperaturowo-wilgotnościowe w przypadku tymczasowego
przechowywania i rozładunku towarów podlegających kontroli;
8)wystawianie weterynaryjnych dokumentów towarzyszących w czasie
załadunku (rozładunku) i transportu towarów podlegających kontroli.
VIII. Tryb przeprowadzenia poboru próbek (wzorów)
towarów podlegających kontroli w obiektach kontroli
14. Decyzja o konieczności poboru próbek (wzorów) towarów podlegających
kontroli podejmowana jest przez inspektorów przeprowadzających kontrolę
(inspekcję) obiektu kontroli. Laboratoryjne badanie próbek (wzorów) towarów
podlegających kontroli wykonywane jest we właściwych laboratoriach
akredytowanych w narodowych systemach akredytacji Stron i wpisanych do
Wspólnego Rejestru organów certyfikacji i laboratoriów ośrodków badawczych Unii
Celnej zgodnie z Porozumieniem o obrocie produktami podlegającymi obowiązkowej
ocenie (potwierdzeniu) zgodności na terytorium celnym Unii Celnej od 11 grudnia
2009 roku.
15. Pobieranie próbek (wzorów) towarów podlegających kontroli odbywa się
zgodnie z normatywami przyjętymi dla każdego rodzaju produktów na mocy
normatywnych aktów prawnych Unii Celnej, a do czasu nabrania przez nie mocy
prawnej – ustawodawstwa tej Strony, na której terytorium zlokalizowany jest obiekt
kontroli, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych na parametry
bezpieczeństwa.
16. Pobieranie próbek (wzorów) towarów podlegających kontroli wykonują
inspektorzy dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w zakresie
zapewnienia należytych warunków pobierania i transportu próbek (wzorów).
17. Protokół z pobrania próbek (wzorów) sporządzany jest na drukach zgodnie
ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszych Przepisów w trzech
egzemplarzach (pierwszy – dla właściciela kontrolowanego obiektu kontroli; drugi –
dla inspektora terytorium administracyjnego Strony, który uczestniczył w
dokonywanej inspekcji, trzeci – dla akredytowanego laboratorium, w którym będzie
przeprowadzone badanie i przechowywanie próbek (wzorów) podlegającego kontroli
towaru.
18. W przypadku stwierdzenia przez wymienione w punkcie 14 niniejszych
Przepisów laboratorium niezgodności warunków przechowywania i transportu próbek
(wzorów) towaru podlegającego kontroli, badania nie są wykonywane a jest
sporządzany protokół o niemożności przeprowadzenia badań i konieczności
dokonania powtórnego pobrania próbek (wzorców) zgodnie ze wzorem zawartym w
Załączniku nr 1.
Próbki (wzory) mogą być pobierane nie więcej niż dwa razy w ramach jednej
wspólnej kontroli.

IX. Ocena i opracowanie wyników
kontroli (inspekcji) obiektów kontroli
19. Na zakończenie wspólnej kontroli (inspekcji) włączonego do Rejestru
zakładów Unii Celnej obiektu kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny.
Protokół pokontrolny jest sporządzany i podpisywany w nie mniej niż trzech
egzemplarzach przez uczestniczących w kontroli (inspekcji) inspektorów Stron oraz
przez szefa kontrolowanego obiektu kontroli.
Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazywany jest szefowi obiektu
kontroli i po jednym egzemplarzu protokołu – uczestniczącym w kontroli (inspekcji)
inspektorom Stron.
20. W przypadku przeprowadzenia badań laboratoryjnych w czasie
prowadzonej kontroli (inspekcji) obiektu kontroli do protokołu pokontrolnego
załączany jest wynik (protokół, decyzja) przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
21. Na podstawie wyników wspólnej kontroli (inspekcji) wpisanego do
Rejestru zakładów Unii Celnej obiektu kontroli inspektorzy podejmują jedną z
następujących decyzji:
1)o zakazie wprowadzania do obrotu podlegających kontroli towarów do
momentu usunięcia stwierdzonych i zapisanych w protokole pokontrolnym
nieprawidłowości;
2)o zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu podlegających kontroli towarów.
22. Na podstawie wyników wspólnej kontroli (inspekcji) wpisanego do
Rejestru zakładów Unii Celnej obiektu kontroli, bądź też ubiegającego sie o takie
wpisanie inspektorzy podejmują jedną z następujących decyzji:
1)pozytywna decyzja, będąca podstawą do wpisania przez kompetentny organ
Strony – inicjatora wspólnej kontroli – po uzgodnieniu z kompetentnymi
organami pozostałych Stron – do Rejestru zakładów trzecich państw;
2)negatywna decyzja, będąca podstawą do:
- odmowy wpisania przez kompetentny organ Strony – inicjatora wspólnej
kontroli – po uzgodnieniu z kompetentnymi organami pozostałych Stron – obiektu
kontroli do Rejestru zakładów trzecich państw;
- wykreślenia przez kompetentny organ Strony – inicjatora wspólnej kontroli –
po uzgodnieniu z kompetentnymi organami pozostałych Stron – obiektu kontroli z
Rejestru zakładów trzecich państw.
Sprawozdanie (decyzja) z kontroli (inspekcji) kierowana jest do kompetentnego
organu trzeciego państwa, na którego terytorium zlokalizowany jest obiekt kontroli.
W przypadku negatywnej decyzji kompetentny organ trzeciego państwa
przedstawia kompetentnemu organowi Strony – inicjatora wspólnej kontroli
sprawozdanie o usunięciu niedociągnięć. Na podstawie przedstawionego
sprawozdania kompetentny organ Strony – inicjatora wspólnej kontroli – po
uzgodnieniu z kompetentnymi organami pozostałych Stron – podejmuje decyzję o
wpisaniu lub o odmowie wpisania obiektu kontroli do Rejestru zakładów trzecich
państw.

Kompetentny organ Strony – inicjator przeprowadzenia wspólnej kontroli
kieruje informację o podjętych decyzjach, wymienionych w punktach 21 i 22
niniejszych Przepisów do Komisji Unii Celnej w celu umieszczenia jej w
zintegrowanym systemie informacyjnym.
X. Przepisy końcowe i przejściowe
23. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Przepisów dokonywane są na
podstawie decyzji Komisji Unii Celnej.
24. Obiekty kontroli zlokalizowane na terytorium trzecich państw i mające
zgodnie z ustawodawstwem Stron według stanu na dzień 1 lipca 2010 roku prawo
wwozić towary podlegające kontroli zostają wpisane do Rejestru zakładów trzecich
państw bez dokonywania w tym celu wspólnej kontroli.
25. Obiekty kontroli zlokalizowane na terytorium Unii Celnej, które przeszły,
według stanu na dzień 1 lipca 2010 roku kontrolę kompetentnego organu Strony, na
której terytorium zlokalizowany jest obiekt kontroli zostają włączone do Rejestru
zakładów Unii Celnej bez przeprowadzania w nich w tym celu wspólnej kontroli.
26. Do momentu uruchomienia Zintegrowanego informacyjnego systemu
zewnętrznego i wzajemnego handlu Unii Celnej kompetentne organa Stron
umieszczają informację o rejestrach, wymienionych w punktach 4 i 5 niniejszych
Przepisów na oficjalnych stronach internetowych kompetentnych organów Stron w
sieci Internetowej oraz zapewniają terminową aktualizację wymienionych rejestrów.

Załącznik Nr 1

Protokół
pobrania próbek (wzorów)
Nr

z dnia « »

20..... roku

Obwodowa (miejska) terytorialna jednostka resortowa kompetentnego organu dla Obwodu
(miasta)________________________________________________________________________
Nazwa zakładu __________________________________________________________________
Nazwa przemieszczanego (przewożonego) obiektu ______________________________________
Miejsce pobrania próbek ___________________________________________________________
(nazwa i adres obiektu)

Ja (my) _________________________________________________________________________
(Nazwisko, imię, stanowisko służbowe przedstawiciela (przedstawicieli) kompetentnego organu, który
dokonał pobrania próbek)

w obecności______________________________________________________________________
(podać stanowisko służbowe, nazwisko i imię przedstawiciela (przedstawicieli)
właściciela przemieszczanego (przewożonego) obiektu, osoby prawnej
lub nazwisko i imię osoby fizycznej

dokonałem kontroli ________________________________________________________________
(nazwa przemieszczanego (przewożonego) obiektu

Wielkość partii _______________________________________ Data dostawy
(waga netto, ilość miejsc)
(podać nazwę, ilość jednostek i numery środków transportowych)

Dokumenty towarzyszące ____________________________________________________
(podać rodzaje dokumentów, numery i datę wystawienia)

Brak dokumentów__________________________________________________________
(podać jakich)

Produkt wyprodukowano ____________________________________
(kraj pochodzenia)

Termin przydatności, data produkcji

Wyniki kontroli produktu
(widok zewnętrzny, zapach, stan opakowania,
odpowiedniość oznaczeń, temperatura wewnątrz produktu itd.)

Podstawa do wykonania badań laboratoryjnych produktów i pasz:
(w trybie zaplanowanej kontroli i obserwacji, podejrzenie zagrożenia weterynaryjnego,
uzyskana informacja o złej jakości, niedotrzymaniu warunków przechowywania
przez właściciela przemieszczanego (przewożonego obiektu)

Próbki pobrano o ______________godz. ______min.

Zgodnie z
________________________________________________________
(Podać nazwę dokumentu)

w ilości __________________________ ponumerowano i zaplombowano
(ostemplowano) _______________________________________________
skierowano do ___________________________________________________
(podać nazwę laboratorium weterynaryjnego)
w celu __________________________________________________________
(podać rodzaje badań laboratoryjnych)

Data wysyłki próbek (wzorców) ______________________________________
Pobierający próbki państwowy inspektor
weterynaryjno-sanitarny___________________ _______________________
(podpis)

(Nazwisko i imię)

Właściciel produktu lub jego przedstawiciel: ___________
(podpis)

_____________
(Nazwisko i imię)

Uwagi dotyczące odbioru próbek (wzorów):

Próbki przyjął: ________________________________________________
(podpis, stanowisko służbowe, imię i nazwisko
specjalisty służby weterynaryjnej)

_

