
DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i
produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/855/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996
r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską
a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych
w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1),
w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią
w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu
żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (2)
(„Umowa”) przewiduje możliwość uznania równoważno-
ści systemów kontroli i certyfikacji Nowej Zelandii dla
świeżego mięsa i produktów opartych na mięsie oraz
pozostałych produktów zwierzęcych.

(2) Decyzja Komisji 2003/56/WE (3) ustanawia wymogi doty-
czące certyfikacji i określa wzory urzędowych świadectw
zdrowia dla celów przywozu żywych zwierząt i produk-
tów zwierzęcych z Nowej Zelandii. W przypadku gdy
ustalono pełną równoważność środków sanitarnych,
można stosować świadectwa uproszczone, których wzory
zawarto w załącznikach II–V do tej decyzji.

(3) Należy uwzględnić ostatnie zatwierdzenia równoważno-
ści statusu choroby i środków sanitarnych w handlu
żywymi pszczołami miodnymi i trzmielami. Dla tej kate-
gorii włączono uproszczone świadectwo weterynaryjne.
Należy określić odpowiedni wzór świadectwa.

(4) Inne przepisy dotyczące certyfikacji powinny zostać
zaktualizowane celem uwzględnienia zmian odnośnego
prawodawstwa wspólnotowego.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/56/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opi-
nią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i
Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki do decyzji 2003/56/WE zmienia się zgodnie z załącz-
nikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dwudziestego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 4. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, str. 1).

(2) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 5.
(3) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2004/784/WE (Dz.U. L 346 z 23.11.2004, str. 11).
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji 2003/56/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Glosariusz

PN = Przydzielony numer (numer odgórnie przydzielony konkretnemu towarowi, który jako taki
widnieć będzie na świadectwie)

Transport pośredni = Zgodnie z opisem w rozdziale XI ust. 7 załącznika VIII do rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Nie dotyczy = Nie dotyczy

Inne produkty = Jak określono w art. 2 lit. b) dyrektywy Rady 77/99/EWG (2)

OKWZ = Obowiązujące krajowe warunki zdrowia państwa członkowskiego lub państw
członkowskich zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Do czasu przyjęcia zasad
wspólnotowych stosuje się nadal zasady krajowe w celu zapewnienia zgodności z ogólnymi
przepisami Traktatu

Data wyjazdu = Data opuszczenia przez statek ostatniego portu w Nowej Zelandii

Dane produkcyjne = Daty uboju w przypadku schłodzonego lub zamrożonego świeżego mięsa (w tym
dziczyzny), przetworów mięsnych, mięsa mielonego lub surowców przeznaczonych do
dalszego przetwarzania

= Daty wyrobu w przypadku bardziej przetworzonych produktów

= Daty pakowania w przypadku ryb schłodzonych lub mrożonych

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85.
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WYKAZ ZWIERZĄT I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

SEKCJA 1

Plazma zarodkowa i żywe zwierzęta

Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Dodatkowe warunki

1. Nasienie

– Bydło 1.1 Decyzja Komisji 2004/639/WE Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Owce/kozy 1.2 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

– Świnie 1.3 Decyzja Komisji 2002/613/WE Nie dotyczy

– Konie 1.4 Decyzja Komisji 96/539/WE Nie dotyczy

– Zwierzyna płowa 1.5 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

– Psy 1.6 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

2. Zarodki (z wyjątkiem zarodków, których osłonka przejrzysta jest penetrowana)

– Bydło 2.1 Decyzja Komisji 2006/168/WE Nie dotyczy Patrz: przypis 1
Decyzja Komisji 92/452

– Owce/kozy 2.2 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

– Świnie 2.3 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

– Końskie zarodki i komórki jajowe 2.4 Decyzja Komisji 96/540/WE Nie dotyczy

– Zwierzyna płowa 2.5 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy

– Drób niosący jaja zgodnie z dyrektywą Rady
90/539/EWG

2.6 Decyzja Komisji 96/482/WE Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Bezgrzebieniowce (nioski) 2.7 Decyzja Komisji 2001/751/WE Nie dotyczy

– Jaja SPF 2.7 Decyzja Komisji 2001/393/WE Nie dotyczy
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Dodatkowe warunki

3. Zwierzęta żywe

– Bydło 3.1 Decyzja Rady 79/542/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Owce/kozy 3.2 Decyzja Rady 79/542/EWG Nie dotyczy

– Świnie objęte dyrektywą 64/432/EWG 3.3 Decyzja Rady 79/542/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Zwierzyna płowa 3.4 Decyzja Rady 79/542/EWG Nie dotyczy

– Koniowate 3.5

– Odprawa czasowa 3.5A Decyzja Komisji 92/260/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Do uboju 3.5B Decyzja Komisji 93/195/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Powrotne wprowadzenie 3.5C Decyzja Komisji 93/196/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Przywóz na stałe zarejestrowanych koniowatych
i koniowatych do hodowli i produkcji

3.5D Decyzja Komisji 93/197/EWG Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Tranzyt 3.5E Decyzja Komisji 94/467/WE Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Drób zgodnie
z dyrektywą Rady 90/539/EWG

3.6 Decyzja Komisji 96/482/WE Nie dotyczy Patrz: przypis 1

– Bezgrzebieniowce 3.7 Decyzja Komisji 2001/751/WE Nie dotyczy

– Psy, koty i fretki 3.8 Nie dotyczy Patrz: przypis 1

Do celów handlowych Decyzja Komisji 2004/595/WE
Decyzja Komisji 2005/64/WE

Do celów niehandlowych Decyzja Komisji 2004/824/WE

– Norki i lisy
Do celów handlowych
Do celów niehandlowych

3.9 OKWZ
Dyrektywa Rady 92/65/EWG

Nie dotyczy

– Króliki i zające 3.10 OKWZ
Dyrektywa Rady 92/65/EWG

Nie dotyczy

– Zwierzęta akwakultury 3.11 Nie dotyczy

Ryby i gamety Decyzja Komisji 2003/858/WE

Mięczaki Decyzja Komisji 2004/119/WE

– Pszczoły żywe, trzmiele i plazma zarodkowa
pszczół

3.12 Załącznik VI Nie dotyczy

– Małpy 3.13 OKWZ
(Dyrektywa Rady 92/65/EWG)

Nie dotyczy
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Dodatkowe warunki

– Papugowate i inne gatunki ptaków 3.14 Decyzja Komisji 2000/666/WE Nie dotyczy

– Zwierzęta do zoo, na wystawy 3.15 OKWZ
Dyrektywa Rady 92/65/EWG

Nie dotyczy

(1) Tabelę należy czytać wraz z załącznikiem V do umowy, dołączonym do decyzji Rady 97/132/WE, zwracając szczególną uwagę na warunki specjalne tam opisane.
(2) W przypadku zwierząt żywych.
(3) Forma, w jakiej wprowadzany jest produkt.
(4) Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie kolejne zmiany.

SEKCJA 2

Mięso (wraz ze świeżym mięsem, mięsem drobiowym, mięsem zwierząt dzikich hodowlanych i mięsem zwierząt łownych) i produkty mięsne do spożycia przez ludzi

Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

4. Mięso

4.A. Mięso świeże

Obejmuje ono mięso mielone i nieprzetworzoną (świeżą) krew/kości/tłuszcz do spożycia przez ludzi

– Przeżuwacze, konie, świnie 4.A Załącznik II Załącznik II — Załącznik VIII (do wysyłki do
Szwecji/Finlandii)

— Deklaracja TSE zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 999/2001

— Mięso mielone musi być zamrożone
— Mięso mielone może być wyłącznie pochodze-

nia bydlęcego, owczego, świńskiego i koźlę-
cego

4.B. Świeże mięso drobiowe

– Drób 4.B Decyzja Komisji 94/984/WE Decyzja Komisji 94/984/WE Załącznik VIII (do wysyłki do Szwecji/Finlandii)

4.C. Mięso zwierząt dzikich hodowlanych

– Przeżuwacze, króliki, świnie 4.C1 Załącznik II Załącznik II

– Inne ssaki lądowe 4.C2 Załącznik II Załącznik II

– Dzikie ptactwo łowne 4.C3 Decyzja Komisji 2000/585/WE Decyzja Komisji 2000/585/WE

– Bezgrzebieniowce 4.C4 Decyzja Komisji 2000/609/WE Decyzja Komisji 2000/609/WE Świadectwo uproszczone w trakcie oceny
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

4.D. Mięso zwierzyny łownej

– Przeżuwacze, króliki, świnie Mięso świeże, bez
podrobów

4.D1 Załącznik II Załącznik II Transportem lotniczym lub oddzielone od skóry i
wypatroszone

– Inna zwierzyna łowna ziemna Mięso świeże,
bez podrobów

4.D2 Decyzja Komisji 2000/585/WE (5) Załącznik V

– Dzikie ptactwo łowne Mięso świeże, bez
podrobów

4.D3 Decyzja Komisji 2000/585/WE Decyzja Komisji 2000/585/WE

5. Przetwory mięsne

5.A. Przetwory mięsne uzyskane ze świeżego mięsa

– Przeżuwacze, świnie 5.A Załącznik II Załącznik II — Tylko zamrożone
— Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozpo-

rządzeniem (WE) nr 999/2001

5.B. Przetwory mięsne uzyskane ze świeżego mięsa drobiowego

– Drób 5.B Decyzja Komisji 2000/572/WE Decyzja Komisji 2000/572/WE

5.C. Przetwory mięsne uzyskane ze świeżego mięsa zwierząt dzikich hodowlanych

– Przeżuwacze, króliki, świnie 5.C1 Załącznik II Załącznik II Tylko zamrożone

– Inne ssaki lądowe 5.C2 Decyzja Komisji 2000/572/WE (5) Załącznik V Tylko zamrożone

– Dzikie ptactwo łowne 5.C3 Decyzja Komisji 2000/572/WE Decyzja Komisji 2000/572/WE

– Bezgrzebieniowce 5.C4 Decyzja Komisji 2000/572/WE

Decyzja Komisji 2000/609/WE

Decyzja Komisji 2000/572/WE

5.D. Przetwory mięsne pochodzące z mięsa zwierząt łownych

– Przeżuwacze, króliki, świnie 5.D1 Załącznik II Załącznik II Tylko zamrożone

– Inne dzikie ssaki lądowe 5.D2 Decyzja Komisji 2000/572/WE (5) Załącznik V Tylko zamrożone

– Dzikie ptactwo łowne 5.D3 Decyzja Komisji 2000/572/WE Decyzja Komisji 2000/572/WE

6. Produkty mięsne

6.A. Przetwory mięsne uzyskane ze świeżego mięsa

– Przeżuwacze, króliki, świnie 6.A Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

6.B. Przetwory mięsne uzyskane ze świeżego mięsa drobiowego

– Drób 6.B Decyzja Komisji 2005/432/WE Decyzja Komisji 2005/432/WE

6.C. Przetwory mięsne uzyskane z dzikich zwierząt hodowlanych

– Świnie, zwierzyna płowa, króliki 6.C1 Załącznik II Załącznik II

– Inne ssaki lądowe 6.C2 Decyzja Komisji 2005/432/WE (5) Załącznik V

– Dzikie ptactwo łowne 6.C3 Decyzja Komisji 2005/432/WE Decyzja Komisji 2005/432/WE

6.D. Przetwory mięsne uzyskane ze zwierzyny łownej

– Świnie, zwierzyna płowa, króliki 6.D1 Załącznik II Załącznik II

– Inne ssaki lądowe 6.D2 Decyzja Komisji 2005/432/WE (5) Załącznik V

– Dzikie ptactwo łowne 6.D3 Decyzja Komisji 2005/432/WE Decyzja Komisji 2005/432/WE

(1) Tabelę należy czytać wraz z załącznikiem V do umowy, dołączonym do decyzji Rady 97/132/WE, zwracając szczególną uwagę na warunki specjalne tam opisane.
(2) W przypadku zwierząt żywych.
(3) Forma, w jakiej wprowadzany jest produkt.
(4) Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie kolejne zmiany.
(5) Informacje dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego mogą być zawarte w jednym świadectwie.

SEKCJA 3

Inne produkty do spożycia przez ludzi

Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

7. Inne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

7.A. Osłonki zwierzęce

Bydło, owce, kozy i świnie 7.A Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

7.B. Przetworzone kości i produkty kostne do spożycia przez ludzi

Ssaki lądowe
— świeże mięso (przeżuwacze, konie, świnie)
— dzikie zwierzęta hodowlane i dzikie zwie-

rzęta (świnie, zwierzyna płowa)

7.B1 Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

– Inne ssaki lądowe 7.B2 Decyzja Komisji 2005/432/WE (5) Załącznik V

Ptaki
– świeże mięso drobiowe, dzikie zwierzęta
hodowlane i dzikie zwierzęta

7.B3 Decyzja Komisji 2005/432/WE OKWZ

7.C. Przetworzone białko zwierzęce do spożycia przez ludzi

Ssaki lądowe
— świeże mięso (przeżuwacze, konie, świnie)
— mięso zwierząt dzikich hodowlanych i zwie-

rząt łownych (świnie i zwierzyna płowa)

7.C1 Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Ptaki
– świeże mięso drobiowe, mięso zwierząt dzi-
kich hodowlanych i zwierząt łownych

7.C2 OKWZ (na podstawie dyrektywy Rady
92/118/EWG)

OKWZ (na podstawie dyrektywy
Rady 92/118/EWG)

7.D. Krew i produkty krwiopochodne do spożycia przez ludzi

Krew i produkty krwiopochodne
— ze zwierząt kopytnych
— ze zwierząt dzikich hodowlanych i zwierząt

łownych (świnie, zwierzyna płowa)

7.D1 Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Krew z drobiu 7.D2 Decyzja Komisji 94/984/WE Decyzja Komisji 94/984/WE

Krew ze zwierząt dzikich hodowlanych i dzikiego
ptactwa łownego

7.D3 Decyzja Komisji 2000/585/WE Decyzja Komisji 2000/585/WE

Produkty krwiopochodne
— od drobiu
— ze zwierząt dzikich hodowlanych i dzikiego

ptactwa łownego

7.D4 OKWZ (na podstawie dyrektywy Rady
92/118/EWG)

OKWZ (na podstawie dyrektywy
Rady 92/118/EWG)

7.E. Smalec i tłuszcze przetworzone do spożycia przez ludzi

Inne ssaki lądowe
— świeże mięso (przeżuwacze, konie, świnie)
— mięso zwierząt dzikich hodowlanych i zwie-

rząt łownych (świnie i zwierzyna płowa)

7.E1 Załącznik II Załącznik II Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Z drobiu, ze zwierząt dzikich hodowlanych i
z dzikiego ptactwa łownego

7.E2 OKWZ (na podstawie dyrektywy Rady
92/118/EWG)

OKWZ (na podstawie dyrektywy
Rady 92/118/EWG)

7.F. Żelatyna do spożycia przez ludzi – zgodnie z dyrektywą Rady 92/118/EWG

Żelatyna 7.F1 Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005

Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Surowce do żelatyny 7.F2 Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

7.G. Kolagen do spożycia przez ludzi – zgodnie z dyrektywą Rady 92/118/EWG

Kolagen 7.G Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005

Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Surowce do kolagenu 7.G2 Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005

7.H. Żołądki i pęcherze

Żołądki i pęcherze 7.H Załącznik II Załącznik II

8. Mleko i produkty mleczne do spożycia przez ludzi,

Mleko pasteryzowane
— bydlęce, bawole, owcze, kozie

8.1 Decyzja Komisji 2004/438/WE Decyzja Komisji 2004/438/WE

Niepasteryzowane
— bydlęce, bawole, owcze, kozie

8.2 Decyzja Komisji 2004/438/WE Decyzja Komisji 2004/438/WE Musi być poddane działaniu temperatury, tj. 62 °C

Mleko surowe
— bydlęce, bawole, owcze, kozie

8.3 Decyzja Komisji 2004/438/WE Decyzja Komisji 2004/438/WE

9. Produkty rybołówstwa do spożycia przez ludzi – z wyłączeniem żywych

Dzikie zwierzęta morskie
— Ryby
— Jaja/ikra
— Mięczaki
— Szkarłupnie
— Osłonice, ślimaki i skorupiaki

9.1 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V Patrz: przypis 1

Dzikie zwierzęta wód słodkich
— Łososiowate
— Jaja/ikra
— Raki

9.2 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V Patrz: przypis 1

— Ryby (niełososiowate)
— Mięczaki
— Skorupiaki

9.3 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V Patrz: przypis 1

Produkty akwakultury (wody morskie i słod-
kie – zwierzęta dzikie hodowlane)
— Łososiowate
— Jaja/ikra

9.4 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V Patrz: przypis 1
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

– Mięczaki, szkarłupnie, osłonice, ślimaki i sko-
rupiaki

9.5 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V

– Ryby (niełososiowate) 9.6 Nie dotyczy produktów martwych Załącznik V

10. Żywe ryby, mięczaki, skorupiaki wraz z jajami i gametami

Do spożycia przez ludzi
– Żywe mięczaki

10.1 Decyzja Komisji 2003/804/WE (5) Załącznik V Świadectwo zdrowia zwierząt jest wymagane
w pewnych warunkach

– Żywe szkarłupnie, osłonice, ślimaki
– Żywe skorupiaki

10.2 OKWZ Załącznik V

– Żywe ryby z akwakultury 10.3 Decyzja Komisji 2003/858/WE (5) Załącznik V

– Żywe dziko żyjące ryby 10.4 Nie dotyczy dziko żyjących ryb przeznaczonych
do bezpośredniego spożycia przez ludzi

Załącznik V

Żywe mięczaki do reprodukcji, hodowli,
odchowu, przekazywania
— Crassostrea gigas
— Inne gatunki

10.5 Decyzja Komisji 2003/804/WE Nie dotyczy

Żywe ryby do reprodukcji, hodowli,
odchowu

10.6 Decyzja Komisji 2003/858/WE Nie dotyczy

11. Produkty różne do spożycia przez ludzi (zgodnie z dyrektywą Rady 92/118/EWG)

11.A. Miód 11.A Świadectwo nie jest wymagane OKWZ

11.B. Żabie udka 11.B Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005

11.C. Ślimaki 11.C Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005

11.D. Produkty z jaj 11.D Świadectwo nie jest wymagane Decyzja Komisji 97/38/WE

(1) Tabelę należy czytać wraz z załącznikiem V do umowy, dołączonym do decyzji Rady 97/132/WE, zwracając szczególną uwagę na warunki specjalne tam opisane.
(2) W przypadku zwierząt żywych.
(3) Forma, w jakiej wprowadzany jest produkt.
(4) Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie kolejne zmiany.
(5) Informacje dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego mogą być zawarte w jednym świadectwie.
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SEKCJA 4

Inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

12. Osłony zwierzęce nie do spożycia przez ludzi (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Bydło, owce, kozy i świnie 12 Załącznik IV Nie dotyczy

13. Mleko i produkty mleczne oraz siara nie do spożycia przez ludzi

Pasteryzowane, UHT lub sterylizowane (bydlęce,
bawole, owcze, kozie)

13.1 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

Niepasteryzowana siara i niepasteryzowane mleko
do użytku farmaceutycznego (bydlęce, bawole,
owcze, kozie)

13.2 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

14. Kości i produkty kostne (bez mączki kostnej), rogi i produkty rogowe (bez mączki rogowej), kopyta i produkty kopytne przeznaczone na cele inne niż materiał paszowy, nawozy orga-
niczne lub dodatki do wzbogacania gleby

Produkty objęte rozdziałem X załącznika VIII do
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002

14 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (dokument
handlowy)

Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

15. Przetworzone białko zwierzęce na pasze (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Przetworzone białko zwierzęce przeznaczone na
produkcję karmy dla zwierząt domowych

15.1 Załącznik IV Nie dotyczy Patrz: przypis 1

Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Przetworzone białko zwierzęce pochodzące
z surowców innych gatunków niż ssaki
— surowce rybne
— surowce drobiowe

15.2 Załącznik IV Nie dotyczy

16. Przetworzona krew i produkty krwiopochodne (z wyłączeniem serum z koniowatych) do celów farmaceutycznych lub technicznych (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Świeże mięso
– Bydło, owce, kozy, świnie

16.1 Załącznik IV Nie dotyczy

– Koniowate, ptactwo 16.2 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

17. Smalec i tłuszcze przetworzone nie do spożycia przez ludzi, wraz z olejami rybnymi

Smalec i tłuszcze przetworzone nie do spożycia
przez ludzi, wraz z olejami rybnymi

17.1 Załącznik IV Nie dotyczy Transport pośredni surowca kategorii 2 do celów
technicznych (zakłady oleochemiczne)
Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Tłuszcze pochodne od surowca kategorii 2 lub 3
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002

17.2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1774/2002

18. Żelatyna do celów pokarmowych lub technicznych (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Żelatyna do celów pokarmowych lub technicz-
nych

18 Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1774/2002

18b. Białko hydrolizowane, kolagen, fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002

Białko hydrolizowane, kolagen, fosforan dwu-
wapniowy i fosforan trójwapniowy

18 Świadectwo nie jest wymagane Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1774/2002

19. Skóry surowe i skóry (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Kopytne 19.1 Załącznik IV Nie dotyczy

Inne ssaki 19.2 Załącznik IV Nie dotyczy

Bezgrzebieniowce (strusie, emu, rami) 19.3 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy Rozważane jest uproszczenie certyfikacji.

20. Wełna, włókna, owłosienie, szczecina, pióra i część upierzenia (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Wełna owcza, włosy przeżuwaczy, pióra i część
upierzenia

20.1 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

Szczecina świni 20.2 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

Pozostałe włosy, pióra ozdobne, pióra do celów
nieprzemysłowych i przenoszone przez osoby
podróżujące do użytku prywatnego

20.3 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

21. Pokarm dla zwierząt domowych (wraz z pokarmem przetworzonym) zawierający wyłącznie surowiec kategorii 3 (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

Przetworzony pokarm dla zwierząt domowych
(pochodzących od ssaków)
— Hermetycznie zamknięte pojemniki
— Pokarm dla zwierząt domowych półwil-

gotny i suchy
— Pokarm do żucia dla psów ze zwierząt

kopytnych (bez zwierząt koniowatych)

21.1 Załącznik IV Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001
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Towar (1)
gatunek (2)/forma (3) Lp.

Certyfikacja (4)

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki specjalne

Przetworzony pokarm dla zwierząt domowych
(nieuzyskany od ssaków)
— Hermetycznie zamknięte pojemniki
— Pokarm dla zwierząt domowych półwil-

gotny i suchy
— surowiec rybny
— surowiec ptaków

21.2 Załącznik IV Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Surowy pokarm dla zwierząt
Do bezpośredniego spożycia

21.3 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

22. Serum z koniowatych (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

22 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

23. Inne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania paszy w tym pokarmu dla zwierząt domowych, produktów farmaceutycznych i technicznych

Na pasze
Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate, dzikie
zwierzęta hodowlane (świnie, zwierzyna płowa),
zwierzyna łowna (świnie, zwierzyna płowa)

23.1 Załącznik IV Nie dotyczy Transport pośredni
Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

Dla celów farmaceutycznych lub technicznych
Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate, dzikie
zwierzęta hodowlane (świnie, zwierzyna płowa),
zwierzyna łowna (świnie, zwierzyna płowa)

23.2 Załącznik IV Nie dotyczy

Inne gatunki 23.3 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

24. Produkty pszczelarskie – nie do spożycia przez ludzi (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

24 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

25. Trofea po zwierzynie dzikiej

Kopytne Ptasie 25 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

26. Obornik (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002)

26 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 999/2001

(1) Tabelę należy czytać wraz z załącznikiem V do umowy, dołączonym do decyzji Rady 97/132/WE, zwracając szczególną uwagę na warunki specjalne tam opisane.
(2) W przypadku zwierząt żywych.
(3) Forma, w jakiej wprowadzany jest produkt.
(4) Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie kolejne zmiany.
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ZAŁĄCZNIK II
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ZAŁĄCZNIK III
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ZAŁĄCZNIK IV

L 338/62 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.12.2006



5.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/63



ZAŁĄCZNIK V
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ZAŁĄCZNIK VI
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ZAŁĄCZNIK VII

Wywóz przywożonych produktów zwierzęcych

W każdym przypadku produkt:

— pochodzi z kraju trzeciego kwalifikującego się do wywozu produktu do Wspólnoty Europejskiej,

— pochodzi z zakładów kwalifikujących się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej,

oraz

— kwalifikuje się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej.

Do podpisanego świadectwa zdrowia Nowej Zelandii należy dołączyć kopię świadectwa eksportowego; kopia ta powinna
być potwierdzona jako »poświadczona kopia oryginału« i podpisana przez urzędnika poświadczającego.

Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa przywozu jest przechowywana przez urzędnika poświadczającego.

Na wzorze świadectw przewidzianych w załączniku I umieszcza się następujące dodatkowe oświadczenie(-a).
Oświadczenia są umieszczone w językach, o których mowa w art. 2 decyzji Komisji 2003/56/WE.

1. Pochodzenie mieszane

W przypadku produktów zwierzęcych przywiezionych do Nowej Zelandii, przechowywanych i przetwarzanych
w zakładach umieszczonych w wykazie WE wraz produktem pochodzącym z Nowej Zelandii (np. przesyłka jest
pochodzenia mieszanego) na odpowiednim wzorze świadectw podanych w załączniku I umieszcza się następujące
oświadczenie:

»Końcowy produkt niżej opisany pochodzi częściowo z surowców i/lub produktu, który:

(i) został przywieziony do Nowej Zelandii z

....................................................................…

Kraj pochodzenia (*)

(ii) i następnie był przechowywany, poddany obróbce, przetwarzany, zapakowany i/lub pakowany w zakładzie(-ach)
eksportowym(-ych) Nowej Zelandii umieszczonych w wykazie WE.

Produkt pochodzący z kraju trzeciego/krajów trzecich i zakładu(-ów) umieszczonego(-ych) w wykazie Wspólnoty Euro-
pejskiej i kwalifikuje się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej.

(*) Wstawić nazwę kraju pochodzenia w języku angielskim.«

2. Utrzymanie kraju pochodzenia, bez łączenia z produktem pochodzącym z Nowej Zelandii

W przypadku produktów zwierzęcych przywiezionych do Nowej Zelandii, przechowywanych i przetwarzanych
w zakładach eksportowych Nowej Zelandii umieszczonych w wykazie WE, ale nie łączonych z produktem pochodzą-
cym z Nowej Zelandii we wzorze świadectw podanych w załączniku A umieszcza się następujące oświadczenie:

»Końcowy produkt niżej opisany pochodzi częściowo z surowców i/lub produktu, który:

(i) został przywieziony do Nowej Zelandii z

....................................................................…

Kraj pochodzenia (*)

L 338/68 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.12.2006



(ii) i następnie był przechowywany, poddany obróbce, przetwarzany, zapakowany i/lub pakowany w zakładzie(-ach)
eksportowym(-ych) Nowej Zelandii umieszczonych w wykazie WE.

Produkt pochodzący z kraju trzeciego/krajów trzecich i zakładu(-ów) umieszczonego(-ych) w wykazie Wspólnoty Euro-
pejskiej i kwalifikuje się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej.

(*) Wstawić nazwę kraju pochodzenia w języku angielskim.«
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ZAŁĄCZNIK VIII

Dodatkowe gwarancje dotyczące żywych zwierząt i produktów zwierzęcych przewidzianych w Załączniku V
do umowy dołączonej do Decyzji 97/132/WE

Świadectwo(-a) zdrowia żywych zwierząt i produktów zwierzęcych wymienionych w niniejszym załączniku zawierają
odpowiednie oświadczenie określone w odnośnym prawodawstwie, jeżeli są przywożone jako przesyłka do Szwecji lub
Finlandii:

Żywe zwierzęta i produkty zwierzęce Oświadczenie

Żywy drób

— Żywy drób do uboju Załącznik A do decyzji Rady 95/410/WE

— Drób reprodukcyjny Załącznik II do decyzji Komisji 2003/644/WE

— Jednodniowe pisklęta Załącznik III do decyzji Komisji 2003/644/WE

— Kury nioski Załącznik II do decyzji Komisji 2004/235/WE

Świeże mięso: Mięso cielęce, wołowe i wieprzowe z wyłą-
czeniem świeżego mięsa przeznaczonego do pasteryzacji,
sterylizacji lub obróbki mającej równoważny skutek.

»Świeże mięso zostało poddane badaniom mikrobiologicz-
nym na obecność salmonelli zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1688/2005 poprzez pobranie
próbek w zakładzie, z którego pochodzi to mięso.«

Świeże mięso drobiowe »Świeże mięso zostało poddane badaniom mikrobiologicz-
nym na obecność salmonelli zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1688/2005 poprzez pobranie
próbek w zakładzie, z którego pochodzi to mięso.«

Jaja spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005”
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