Data sporządzenia: 25.01.2016 r.
Kraj, z którego przywóz jest
zabroniony
1. Państwa
członkowskie OIE objęte zakresem
kompetencji komisji regionalnych OIE.

Powód zakazu

Przedmiot zakazu

Akt prawny

Ptasia grypa

Więcej niż pięć żywych ptaków
domowych.

2007/25/WE
(z późniejszymi
zmianami)

2. Kraje inne niż:
Ptasia grypa
państwa trzecie lub ich obszary
wymienione w kolumnach 1 i 3 tabeli
zawartej w części 1 załącznika I do
rozporządzenia Komisji (WE) nr
798/2008, której kolumna 4 określa
wzór świadectwa weterynaryjnego dla
drobiu rozpłodowego i produkcyjnego
(BPP)
innego
niż
ptaki
bezgrzebieniowe, Argentyna,
Filipiny: National Capital Region
3. Szwajcaria
Ptasia grypa

Zakaz przywozu obowiązuje do 31
grudnia 2017 roku. (zgodnie z decyzją
Komisji
2015/2225/UE
zmieniającą
decyzję Komisji 2007/25/WE).
Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013
(UE) 139/2013 (z
późniejszymi
zmianami)

Państwa
członkowskie
wstrzymują 2013/657/WE (z
przywóz do Unii z wszystkich obszarów późniejszymi
terytorium Szwajcarii , do których zmianami)
właściwe organy Szwajcarii oficjalnie
stosują środki ochronne równoważne ze
środkami ustanowionymi w decyzjach
2006/415/WE
oraz
2006/563/WE,
następujących towarów:
1. Drobiu zgodnie z definicją w art. 2 ust.

1

1 rozporządzenia (WE) nr 798/2008;
2. Jaj wylęgowych zgodnie z definicją w
art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
798/2008;
3. Ptaków zgodnie z definicją w art. 3
akapit drugi lit. a) rozporządzenia
wykonawczego (UE) nr 139/2013 oraz ich
jaj wylęgowych;
4. Mięsa, mięsa mielonego, przetworów
mięsnych, mechanicznie odkostnionego
mięsa dzikiego ptactwa łownego;
5. Produktów mięsnych składających się z
mięsa dzikiego ptactwa łownego, lub je
zawierających;
6. Surowej karmy dla zwierząt domowych
oraz
nieprzetworzonych
materiałów
paszowych zawierających jakiekolwiek
części dzikiego ptactwa łownego;
7.
Niepoddanych
obróbce
trofeów
myśliwskich
pochodzących
z
jakichkolwiek ptaków.
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. e)
państwa członkowskie zezwalają na
przywóz do Unii produktów mięsnych
składających się z lub zawierających
mięso dzikiego ptactwa łownego, pod
warunkiem że mięso tych gatunków
poddano przynajmniej jednemu ze
specyficznych
procesów
obróbki
określonych w pkt. B, C lub D w części 4
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załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

4. Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej

5. Państwa trzecie regionu Afryki
subsaharyjskiej

6. Peru

Wirus ospy małp

Wirus ospy małp

Wirus zapalenia
wątroby typu A
(HAV)

Zakaz przywozu obowiązuje do dnia 31
grudnia 2017 roku.
Pieski preriowe (Cynomys spp.)
2003/459/WE
pochodzące lub przywożone z tego kraju
Właściwe
organy
Państwa
Członkowskiego mogą zezwolić na
odstępstwa
od
tego
zakazu
przewidzianego
w ramach przywozu
między zakładami, jak zdefiniowano w art.
2 dyrektywy
Rady nr 92/65/EWG.
Nieudomowione gatunki gryzoni i
2003/459/WE
wiewiórek pochodzące lub przywożone z
tych krajów
Właściwe
organy
Państwa
Członkowskiego mogą zezwolić na
odstępstwa
od
tego
zakazu
przewidzianego
w ramach przywozu
między zakładami, jak zdefiniowano w art.
2 dyrektywy
Rady nr 92/65/EWG.
Małże (zdefiniowane w pkt 2.1 załącznika 2008/866/WE
(z późniejszymi
I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004).
Zakaz
ten
ma
zastosowanie
do zmianami)
wszystkich
przesyłek
zawierających
małże, które docierają do punktów kontroli
granicznej we Wspólnocie, niezależnie od
tego, czy zostały przygotowane, były
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przechowywane lub uzyskały certyfikat w
kraju pochodzenia przed datą wejścia w
życie niniejszej decyzji, czy też po niej.
W
drodze
odstępstwa
państwa
członkowskie zezwalają na przywóz do
Wspólnoty następujących produktów:
a) przegrzebki (Pectinidae) patroszone,
pochodzące z akwakultury;
b) małże, które poddano obróbce cieplnej
zgodnie z sekcją VII rozdział II pkt A.5 lit.
b) załącznika III do rozporządzenia (WE)
nr 853/2004.
Zakaz przywozu
listopada 2017 r.

7. Malezja

Choroby ryb
karpiowatych, zakaźny
zespół owrzodzenia

obowiązuje

do

30

Ryby należące do rodziny Cyprinidae, ich 2008/1252/WE
ikra i gamety:
1. Przesyłki zawierające żywe ryby
pochodzące z akwakultury
przeznaczone do celów hodowlanych, do
łowisk typu „wpuść i złów” i otwartych
obiektów ozdobnych, oraz
2. W przypadku przesyłek ryb ozdobnych
przeznaczonych do
zamkniętych obiektów ozdobnych, tylko
ryby
gatunków
Carassius
auratus,
Ctenopharyngodon
idellus,
Cyprinus
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8. Chiny

carpio,
Hypophthalmichthys
molitrix,
Aristichthys nobilis, Carassius carassius
oraz Tinca tinca z rodziny Cyprinidae.
Wszystkie
produkty
pochodzenia 2002/994/WE (z
zwierzęcego przywożone z Chin i późniejszymi
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zmianami)
do żywienia zwierząt.

Pozostałości
chloramfenikolu,
nitrofuranu i jego
metabolitów; pozostałości
zieleni malachitowej i
fioletu krystalicznego oraz W
drodze
odstępstwa
Państwa
ich metabolitów
Członkowskie zezwalają na przywóz:
1. Produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych
do
przywozu
do Wspólnoty
bez
dokumentu, o którym mowa w art. 3
decyzji 2002/994:
— produkty rybołówstwa, z wyjątkiem:
● produktów pozyskiwanych w ramach
akwakultury,
●
obranych
i/lub
przetworzonych
krewetek,
● raków z gatunku Procambrus clarkii
poławianych w naturalnych zbiornikach
wód słodkich,
— żelatyna,
— karma dla zwierząt domowych zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) nr
1069/2009,
— substancje do stosowania jako dodatki
do żywności zgodnie z przepisami
rozporządzenia (WE) nr 1333/2008,
— substancje do stosowania jako
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suplementy diety lub w suplementach
diety zgodnie z przepisami dyrektywy
2002/46/WE,
— siarczanu chondroityny i glukozaminy
uznanych za materiały paszowe zgodnie z
przepisami rozporządzenia (UE) 68/2013,
— L-cysteiny i L-cystyny uznanych za
dodatki paszowe zgodnie z przepisami
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
2. Produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych
do przywozu do Wspólnoty wraz z
dokumentem, o którym mowa w art. 3
decyzji 2002/994:
— produkty rybołówstwa pozyskiwane w
ramach akwakultury,
— obrane i/lub przetworzone krewetki,
— raki z gatunku Procambrus clarkii
poławiane w naturalnych zbiornikach wód
słodkich,
— jelita,
— mięso królicze,
— miód,
— mleczko pszczele,
— drobiowe produkty mięsne,
— jaja i produkty jajeczne,
— propolis i pyłek pszczeli.
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9. Krym i Sewastopol

Środki ograniczające
w odpowiedzi na
bezprawne przyłączenie
Krymu i Sewastopola do
Federacji Rosyjskiej

Zabrania
się
przywozu
do
Unii (UE) 692/2014 (z
Europejskiej towarów pochodzących z późniejszymi
Krymu lub Sewastopola.
zmianami)
Zakazy nie mają zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r.
umów handlowych zawartych przed
dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów
dodatkowych niezbędnych do realizacji
takich umów, pod warunkiem że osoby
fizyczne lub prawne, jednostki lub organy
chcące realizować daną umowę zgłosiły
co najmniej 10 dni roboczych wcześniej
dane działania lub transakcje właściwemu
organowi państwa członkowskiego, w
którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub
Sewastopola,
które
udostępniono
organom Ukrainy do zbadania, w
odniesieniu do których sprawdzono
zgodność z warunkami umożliwiającymi
przyznanie preferencyjnego pochodzenia i
dla których zostało wydane świadectwo
pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE)
nr 374/2014 lub zgodnie z układem o
stowarzyszeniu UE-Ukraina.
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