November 2021: Aktuálne

požiadavky pre vývoz z EU do Veľkej Británie

1. Živé zvieratá a zárodočné produkty
1. január 2021
 Predbežné oznámenie (Pre-notifikácia) prostredníctvom IPAFFS (UNN)
 Exportný zdravotný certifikát
 Kontrola na mieste určenia






VB importér musí- vopred oznámiť príchod pomocou IPAFFS najmenej 1 deň vopred a poskytnúť
vývozcovi/úradnému veterinárovi z EU jedinečné číslo oznámenia (UNN)
EU exportér musí- pridať UNN do EHC (exportný zdravotný certifikát) a poskytnúť VB importérovi
elektronickú kópiu EHC
VB importér musí- nahrať elektronickú kópiu EHC do IPAFFS
EU exportér musí- zabezpečiť, že originál EHC cestuje so zásielkou
Fyzické kontroly- sa vykonávajú na mieste určenia

1. Január 2022



Živé zvieratá – bez zmien
vstup zárodočných produktov cez určitú HKS

1. Júl 2022




živé zvieratá vstupujú cez určitú HKS aby sa podrobili dokumentárnej, ID a fyzickej kontrole
,high-risk´ živé zvieratá exportované z EU do VB pokračuje 100% kontrola
Zárodočné produkty- bez zmien

2. Produkty živočíšneho pôvodu a vedľajšie živočíšne produkty
1. január 2022:
Od 1. januára 2022 sa končia postupné colné kontroly tovaru dovážaného z EÚ. Všetky zásielky musia byť
sprevádzané úplným colným vyhlásením o dovoze, ktoré sa predkladá pred príchodom tovaru na miesto odchodu
z EÚ.




Predbežné oznámenie (pre-notifikácia) prostredníctvom IPAFFS pre (zodpovednosť importéra):
1. Produkty živočíšneho pôvodu (POAO)
2. Zložené výrobky – spĺňajú rovnaké požiadavky ako pre POAO, (pokiaľ nie sú inak
oslobodené-výnimka)
3. Vedľajšie živočíšne produkty (ABP)
4. Vysokorizikové potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu (HRFNAO)
- Od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 sa produkty živočíšneho pôvodu (POAO), vedľajšie živočíšne
produkty (ABP) a vysokorizikové potraviny neživočíšneho pôvodu (HRFNAO) dovážajú z Európskej
únie (EÚ) do Veľkej Británie (GB) možno oznámiť najneskôr 4 hodiny pred príchodom na miesto
vstupu.
- Od 1. januára 2022 môžu produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a
vysokorizikové potraviny neživočíšneho pôvodu dovážané z EÚ do Veľkej Británie naďalej prichádzať
na akékoľvek miesto vstupu a nie je potrebná žiadna návšteva HKS
- Ak tovar dorazí do Veľkej Británie od 1. januára 2022, je potrebné predbežne oznámiť príchod každej
zásielky jednotlivo.
-bude potrebné vopred predbežne oznámiť každý druh tovaru prichádzajúci do Veľkej Británie
-Od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 môžu prevádzky naďalej dovážať z EÚ do Veľkej Británie
nasledujúce komodity:

1.
2.
3.
4.
5.

chladené mleté mäso (hovädzie, bravčové, jahňacie, baranie a kozie mäso)
chladené a mrazené mleté hydinové mäso
mechanicky separované mäso z ošípaných, hydiny a bežce alebo pernatej zveri
netriedené vajcia
chladené mäsové prípravky

-Od 1. júla 2022 Hraničný operačný model (Border Operating Model) zavádza zákazy a
obmedzenia (Prohibitions&Restrictions) na dovoz týchto (vyššie uvedených) určitých
produktov živočíšneho pôvodu (POAO) do VB !!!!
1. júl 2022:







Bude naďalej potrebné predbežné oznámenie (pre-notifikácia) pre živočíšne produkty pred príchodom
prostredníctvom IPAFFS.
vývozný zdravotný certifikát sprevádzajú nasledujúce druhy zásielok:
1. všetky zostávajúce regulované vedľajšie živočíšne produkty
2. všetko mäso a mäsové výrobky
3. všetky zostavajúce vysokorizikové potraviny neživočíšneho pôvodu
Zásielky musia vstúpiť cez určené miesto vstupu na hraničnej kontrolnej stanici (HKS), ktorá bola
určená na prijímanie tohto tovaru.
Zásielka bude podrobená kontrole dokladov, ID kontrole a fyzickej kontrole.
existujúce požiadavky na ,high-risk´ ABP (vysokorizikové VŽP) v rámci ochranných opatrení budú
pokračovať

1. september 2022:


Vývozný zdravotný certifikát a fyzické kontroly pre zásielky druhu:
1. Všetky mliečne výrobky

1. november 2022:


Vývozný zdravotný certifikát a fyzické kontroly pre zásielky druhu:
1. Všetky zostávajúce produkty živočíšneho pôvodu (POAO),
2. vrátane zložených a
3. rybích produktov

Produkty živočíšneho pôvodu (POAO) podliehajúce bezpečnostným opatreniam (v
súvislosti s nákazami zvierat a opatreniami proti ich šíreniu) viac tu

1. január 2021:
 Predbežné oznámenie (pre-notifikácia) prostredníctvom IPAFFS
 Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (EHC)
1. január 2022:


Zásielky musia vstúpiť cez určené miesto vstupu na hraničnej kontrolnej stanici (HKS), ktorá bola
určená na prijímanie tohto tovaru. Zásielka bude podrobená kontrole dokladov, ID kontrole a fyzickej
kontrole.

Produkty rybolovu a živé lastúrniky určené na ľudskú spotrebu
1. január 2022

 Predbežné oznámenie (pre-notifikácia) prostredníctvom IPAFFS
1. júl 2022


Zásielky musia vstúpiť cez určené miesto vstupu na hraničnej kontrolnej stanici (HKS)

1. november



Vývozný zdravotný certifikát a fyzické kontroly

Na dovoz rýb, ktoré nie sú ulovené v mori (napr. chovaných rýb/kôrovcov, sladkovodných rýb) a niektorých
vyňatých morských druhov (napr. mušle, srdcovky, ustrice, hrebenatky, rybie potery alebo larvy) sa nevzťahujú
požiadavky osvedčenia o úlovku (catch certifikat).

