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Importerzy towarów sprowadzanych 
z Wielkiej Brytanii   

przez granicę z Francją 

 

 
 
PRZYGOTOWA
NIE DO 
IMPORTU  

Skontaktuj się z eksporterem w Wielkiej Brytanii i 

przekaż mu informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie, aby zapoznał się z nimi przed wysyłką 

jakichkolwiek towarów. 

!  Pozwoli to na uniknięcie 

odrzucenia/zniszczenia towarów na granicy w 
związku z poważną, niepodlegającą 
regularyzacji niezgodnością z przepisami, w 
tym z: 

◼ wwozem towarów zakazanych, 

◼ wwozem przez punkt wejścia niezatwierdzony dla danego 
rodzaju towarów 

◼ niedołączeniem do towaru lub dołączeniem 
nieodpowiedniego świadectwa (fito)sanitarnego podpisanego 
przez władze brytyjskie; 

◼ niezadowalającymi warunkami higienicznymi 
transportowanego towaru. 
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  2  
LISTA 
KONTROLNA DO 
SPRAWDZENIA 
PRZED WYSYŁKĄ 
TOWARÓW 

 

Importerzy towarów 
z Wielkiej Brytanii 

Brytyjscy 
eksporterzy 

Czy towar podlega kontroli sanitarnej i 
fitosanitarnej?  

!  Dotyczy żywych zwierząt, produktów pochodzenia 

zwierzęcego, pasz zwierzęcych i roślin.  
 

 Szczegóły, patrz (1) 

Przykłady towarów zabronionych: 

Ziemniaki 
Rośliny cytrusowe 
Winorośle 

Czy podmiot jest uprawniony do eksportu 
produktów zwierzęcych do Unii Europejskiej? 

 Wykaz: patrz (2) 

 

https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
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Importerzy towarów z 
Wielkiej Brytanii 

Brytyjscy 
eksporterzy 
 

WYBÓR PUNKTU 
WEJŚCIA NA 
TERYTORIUM 
FRANCJI  

Sprawdź, czy proponowany punkt wejścia jest 
faktycznie punktem zatwierdzonym dla danej 
kategorii towarów 

 (Nie wszystkie punkty wejścia są zatwierdzone dla 
wszystkich kategorii towarów).  

!  Żaden z portów francuskich nie jest zatwierdzony do 

przyjmowania bydła, owiec, kóz lub trzody chlewnej. 
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!  Wszystkie ww. „brexitowe” punkty wejścia są punktami 

zatwierdzonymi do przyjmowania produktów zwierzęcych, 
pasz zwierzęcych i roślin. 
 
Szczególnym przypadkiem jest Boulogne — punkt jest 
zatwierdzony wyłącznie dla produktów pochodzących z 
rybołówstwa oraz małży dwuskorupowych. 

 

WYBÓR PUNKTU WEJŚCIA 
NA TERYTORIUM 
FRANCJI 

 

Zwierzęta żywe                         Informacje dostępne online: (3) 

Konie: ➋➋➍➏➐➑  

Domowe zwierzęta mięsożerne: ➋➏➐➑ 

Gołębie, ryby zajęczaki: ➏➐➑  
Inne zwierzęta, z wyjątkiem kopytnych: ➏➑ 
Produkty pochodzenia zwierzęcego: 

➊➋➍➎➏➐➑➒ 
Pasze zwierzęce: 

➊➋➌➍➎➏➐➑➒ 
Rośliny: 

➊➋➍➎➏➐➑➒ 
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a 

https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out
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Brytyjscy 
eksporterzy 

 

 

ŚWIADECTWA 
(FITO)SANITARNE 
WYDAWANE 
PRZEZ WŁADZE 
BRYTYJSKIE 

 
  

➔ Uzyskaj świadectwo (fito)sanitarne 
podpisane przez stosowne władze 
brytyjskie (inspekcja weterynaryjna itp.). 
Świadectwo powinno zawierać: 

 ◼ informacje nt. towaru; 

 ◼ pozycje wymagane przepisami UE; 

 ◼ w stosownych przypadkach numer na plombie 
zabezpieczającej umieszczonej na transportowanym 
towarze. 

➔ Świadectwo powinno towarzyszyć 
transportowanemu towarowi aż do punktu 
kontroli na granicy francuskiej, gdzie 
zostanie przeprowadzona kontrola sanitarna 
i fitosanitarna (SFS). 

  4  
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Importerzy lub ich wybrani 
pośrednicy 

 
 

ROZPOCZĘCIE 
FORMALNOŚCI CELNYCH 
ORAZ DOTYCZĄCYCH 
KONTROLI SFS PRZED 
WYSYŁKĄ TOWARU 

 

Wypełnić deklarację wstępną w systemie celnym 

Delt@ lub deklarację tranzytową w przeznaczonym do 

tego celu systemie NSTI. 

Dokonać wstępnego zgłoszenia towaru w europejskim 

systemie TRACES; do zgłoszenia wstępnego dołączyć 

skan brytyjskiego świadectwa (fito)sanitarnego.  
Do wykonania ww. czynności wymagany jest dostęp do systemu 
TRACES oraz rejestracja w charakterze operatora systemu TRACES 
dla danego punktu wejścia. 

 Łącze do systemu TRACES (4) 

        
Przy wyżej wymienionych, jak również dalszych czynnościach, 
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy pośrednika: osoby 
odpowiedzialnej z ładunek, tj. zarejestrowanego przedstawiciela 
celnego (fr.: RDE). 

Dla niektórych towarów zgłoszenia wstępnego należy dokonać 24 
godziny przed dostarczeniem towaru na punkt kontroli granicznej. 

 

  5  

https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspection-procedures-information-systems
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Kierowcy 
tirów 

 
 

KONTROLE PRZED 
WYRUSZENIEM Z WIELKIEJ 
BRYTANII  

 
➔Sprawdź, czy towar posiada kompletną 

dokumentację handlową oraz brytyjskie świadectwo 
(fito)sanitarne. 

➔Sprawdź, czy pieczęć zabezpieczająca 

transportowany towar odpowiada pieczęci 
wpisanej w świadectwie (fito)sanitarnym) (jeśli 
dotyczy). 

➔Przy wjeździe na prom, w systemie 

elektronicznej obsługi celnej wskazać: 

 ◼ że produkty podlegają kontroli SFS; 

 ◼ Ważne: Przy wjeździe na prom kursujący z Dover lub 

Folkestone do Calais, w przypadku transportu towarów 

zawierających wyłącznie produkty pochodzące z 

rybołówstwa, wskazać „produkty pochodzące z 

rybołówstwa”. Transporty towarów mieszanych zostaną 

poddane kontroli najpierw w Calais, a następnie w 

Boulogne. 

  6  
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Kierowcy 
tirów 

 
 

ORIENTACJA 
PRZY WJEŹDZIE DO 
FRANCJI 

 

➔Po wjeździe na terytorium Francji podążaj 

pomarańczowym korytarzem SIVEP 
(francuskiej inspekcji weterynaryjnej i 
fitosanitarnej) do punktu kontroli granicznej. 

➔ W przypadku towarów zawierających wyłącznie 

produkty pochodzące z rybołówstwa i 
transportowanych przez port lub tunel w Calais, 

podążaj zielonym korytarzem do punktu kontroli 

granicznej Boulogne-sur-Mer.!   

         
           Produkty pochodzące z rybołówstwa muszą zostać przetransportowane do 

Boulogne-sur-Mer w oparciu o zgłoszenie tranzytowe: jest to albo deklaracja typu 
T1 wydawana w Wielkiej Brytanii w oparciu o wspólne przepisy tranzytowe albo 
deklaracja unijna typu T1 dla towaru wyjeżdżającego z Calais złożona nie później 
niż 72 godziny przed przedstawieniem towaru do kontroli. 

W obu przypadkach tiry będą —w przeciwieństwie do tirów z innymi towarami 
podlegającymi kontroli SFS — kierowane korytarzem zielonym. 

  7  
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Pośrednicy (osoba odpowiedzialna za 
ładunek, zarejestrowany 
przedstawiciel celny (fr.: RDE)) 

 
 

KONTROLE 
SANITARNE I 
FITOSANITARNE NA 
FRANCUSKICH 
PUNKTACH 
KONTROLI 
GRANICZNEJ 

 
 
 
 

 

➔ Przedstawienie towaru do kontroli 

sanitarnej/fitosanitarnej: 

◼ dokumentację handlową oraz oryginał świadectwa 
(fito)sanitarnego wydanego przez władze brytyjskie 
należy przekazać osobie dokonującej inspekcji; 

◼ kierowca powinien ustawić naczepę przy wskazanej 
rampie kontrolnej i otworzyć kontener na prośbę osoby 
dokonującej inspekcji. 

  8  
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Pośrednicy (osoba odpowiedzialna za 
ładunek, zarejestrowany 
przedstawiciel celny (fr.: RDE)) 

 
 

KONTROLE SANITARNE 
I FITOSANITARNE NA 
FRANCUSKICH 
PUNKTACH KONTROLI 
GRANICZNEJ 

➔W przypadkach stwierdzenia 

niezgodności z przepisami: towar 
zostanie zatrzymany. 

➔W przypadkach stwierdzenia poważnych 

niezgodności niepodlegających 
regularyzacji, na przykład: 

◼ wwozu towarów zakazanych, 

◼ wwozu przez punkt wejścia niezatwierdzony 
dla danego rodzaju towarów; 

◼ niedołączenia do towaru lub dołączenia 
nieodpowiedniego świadectwa (fito)sanitarnego 
podpisanego przez władze brytyjskie; 

◼ niezadowalających warunków higienicznych 
transportowanego towaru.  

  !   Towary zostaną odrzucone lub zniszczone. 
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Pośrednicy (osoba odpowiedzialna za 
ładunek, zarejestrowany 
przedstawiciel celny (fr.: RDE)) 
 

 

PO ZAKOŃCZENIU 
INSPEKCJI SANITARNEJ I 
FITOSANITARNEJ 

➔W przypadku pozytywnego rezultatu inspekcji: 

wydanie dokumentu CHED (wspólnego 

zdrowotnego dokumentu wejścia), który powinien 

towarzyszyć towarowi. 

➔Finalizacja formalności celnych: 
◼ Przekazanie dokumentu CHED urzędnikom celnym, a następnie: 
1) w przypadku zgłoszeń importowych: zwalidowanie wstępnej deklaracji celnej 
i aktualizacja statusy towarów po inspekcji SIVEP: numer referencyjny z 
dokumentu CHED należy wprowadzić do systemu DELTA, by otrzymać 
świadectwo zwolnienia (fr.: BAE); 
2) w przypadku towarów przewożonych tranzytem (z wyjątkiem produktów 
pochodzących z rybołówstwa): elektroniczne powiadomienie organów 
celnych o wydaniu CHED i numerze stosownego zgłoszenia tranzytowego 
(MRN) w celu uzyskania noty tranzytowej (wspólne przepisy tranzytowe) 
lub świadectwo zwolnienia (BAE) (tranzyt przez UE); 
3) w przypadku tranzytu produktów pochodzących z rybołówstwa (tylko 
przez Calais): powiadomienie organów celnych o wjeździe w biurze 
celnym w Boulogne (FR000630). 

➔Uiszczenie importowej opłaty sanitarnej lub 
fitosanitarnej. 

◼ Niektórym rodzajom produktów morskich musi 
towarzyszyć świadectwo połowu. 

  Więcej informacji: (5) 12 
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https://agriculture.gouv.fr/brexit


 

 
 
 
 

 

WIĘCEJ 
INFORMACJI 

 

 

 

Wykaz łączy internetowych w niniejszym dokumencie: 

(1) https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me  

(2) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm  

(3) https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out  

(4) https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspection-
procedures-information-systems  

(5) https://agriculture.gouv.fr/brexit  
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https://agriculture.gouv.fr/brexit-and-

sanitary-and-phytosanitary-controls 

https://agriculture.gouv.fr/importation-animal-

products-live-animals-animal-feed-and-plants 

https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out
https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspection-procedures-information-systems
https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspection-procedures-information-systems
https://agriculture.gouv.fr/brexit

