
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1901 

z dnia 20 października 2015 r. 

ustanawiająca przepisy dotyczące certyfikacji oraz wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do 
przywozu do Unii przesyłek żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii oraz 

uchylająca decyzję 2003/56/WE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7013) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach 
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt 
regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą 
dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (3), w szczególności jej art. 3 ust. 1 
akapit pierwszy i drugi, art. 6 ust. 1 akapit pierwszy, art. 7 lit. e), art. 8, art. 10 akapit pierwszy oraz art. 13 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jego art. 11 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania (5), w szczególności jego art. 12, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzja 97/132/WE przewiduje ustanowienie gwarancji w przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych z 
Nowej Zelandii równoważnych gwarancjom ustanowionym dyrektywą Rady 72/462/EWG (6). Dyrektywa ta 
została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 w odniesieniu do przepisów dotyczących 
zdrowia publicznego i kontroli urzędowych mających zastosowanie do określonych produktów zwierzęcych oraz 
dyrektywami 2002/99/WE i 2004/68/WE w odniesieniu do zdrowia zwierząt i innych ważnych wymagań. 

(2)  W załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych 
stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi („Umowa”) wymieniono środki w zakresie 
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt odnoszące się do żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej 
Zelandii, w odniesieniu do których stwierdzono równoważność. 

(3)  W art. 9 ust. 3 Umowy ustanowiono wymóg, by każdej przesyłce żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych, 
w odniesieniu do których uznano równoważność i która jest przedstawiona do przywozu, towarzyszyły – z 
wyjątkiem przypadków, w których nie jest to wymagane – urzędowe świadectwo zdrowia („wzór świadectwa 
zdrowia”) i poświadczenie według wzoru przewidzianego w załączniku VII do Umowy. 
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(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 4. 
(2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321. 
(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
(5) Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1. 
(6) Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed 

przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (Dz.U. L 302 z 31.12.1972, s. 28). 



(4)  Zgodnie z załącznikiem V do Umowy wzór świadectwa zdrowia dla przesyłek żywych zwierząt lub produktów 
zwierzęcych będących przedmiotem handlu między Unią a Nową Zelandią powinien być opatrzony poświad
czeniami przewidzianymi w sekcji 5 rozdział 28 tego załącznika. 

(5)  Zgodnie z załącznikiem V i VII do Umowy przesyłki żywych zwierząt oraz produktów zwierzęcych, w 
odniesieniu do których stwierdzono równoważność odnośnie do środków zdrowia zwierząt albo publicznego, 
lecz nie dla obu obszarów, mogą być przywożone do Unii pod warunkiem że na wzorze świadectwa zdrowia 
widnieją odpowiednie dodatkowe poświadczenia nieobjęte równoważnością, pochodzące ze świadectw zdrowia 
przewidzianych zgodnie ze wzorami ustanowionymi w odpowiednim prawodawstwie unijnym dotyczącym 
weterynaryjnej certyfikacji przywozowej. Ze względu na jasność prawa takie zwierzęta żywe i produkty zwierzęce 
należy wymienić w załączniku do niniejszej decyzji. 

(6)  W załączniku V do Umowy przewidziano, że przesyłki żywych zwierząt i produktów zwierzęcych, w odniesieniu 
do których nie stwierdzono równoważności, mogą być przywożone do Unii, jeśli towarzyszą im świadectwa 
zdrowia ustanowione zgodnie ze wzorami określonymi w odpowiednim prawodawstwie unijnym dotyczącym 
weterynaryjnej certyfikacji przywozowej lub – w razie braku zharmonizowanych przepisów unijnych 
regulujących dane kwestie – zgodnie z obowiązującymi krajowymi warunkami zdrowotnymi danego państwa 
członkowskiego. 

(7)  Jak przewidziano w rozdziale 27 (zatytułowanym „Systemy certyfikacji”) załącznika V do Umowy świadectwa 
zdrowia można pod pewnymi warunkami wystawiać po wysłaniu przesyłki z Nowej Zelandii. W takich okolicz
nościach we wzorze świadectwa zdrowia zamieścić należy poświadczenia dodatkowe, o których mowa w sekcji 1 
pkt a) ppkt (iv) załącznika VII do Umowy. 

(8)  W rozporządzeniu (WE) nr 1099/2009 przewidziano wymóg, by urzędowe świadectwa zdrowia dotyczące mięsa 
uzupełniano poświadczeniem potwierdzającym, że określone zwierzęta, o których mowa w tym rozporządzeniu, 
zostały uśmiercone w warunkach dających gwarancje humanitarnego traktowania, przynajmniej równoważnych 
warunkom przewidzianym w tym rozporządzeniu. Wzór świadectwa zdrowia powinien zawierać odesłanie do 
takiego poświadczenia dodatkowego. 

(9)  W decyzji Komisji 2007/240/WE (1) ustanowiono standardowe wzory świadectw zdrowia w odniesieniu do 
przywozu do Unii żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia 
zwierzęcego. W art. 2 tej decyzji przewidziano, że wzory te można stosować do przywozu z państw trzecich. 

(10)  W załącznikach V i VII do Umowy, zmienionych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1084 (2), ustanowiono 
nowe lub zmienione środki dotyczące równoważności w odniesieniu do określonych żywych zwierząt i 
produktów zwierzęcych, określono nowe lub zmienione wymagania dotyczące certyfikacji, jak np. poświadczenie 
dla towarów równoważnych oraz możliwość stosowania certyfikacji elektronicznej za pośrednictwem unijnego 
zintegrowanego systemu elektronicznego ustanowionego decyzją Komisji 2003/24/WE (3) po uprzednim 
zapisaniu zgody UE na wyłączne stosowanie certyfikacji elektronicznej w odniesieniu do przesyłek żywych 
zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii w jednym z załączników do Umowy albo w korespondencji 
zgodnie z art. 16 ust. 1 Umowy. 

(11)  W sekcji 5 podrozdział 29.B załącznika V do Umowy ustanowiono dodatkowe środki w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do przywozu do Unii przesyłek żywych zwierząt i produktów zwierzęcych stosowane w 
razie wystąpienia określonych chorób. W załącznikach V i VII do Umowy przewidziano, że przesyłkę można w 
takich okolicznościach przywieźć do Unii, jeśli na wzorze świadectwa zdrowia widnieją poświadczenia 
dodatkowe, o których mowa w owym podrozdziale. 

(12)  Aby umożliwić szybszą aktualizację certyfikacji oraz ułatwić certyfikację elektroniczną, w załączniku V do 
Umowy przewidziano, że świadectwa przywozowe odnoszące się do żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z 
Nowej Zelandii posiadających status „Tak (1)” zostaną ustanowione w systemie TRACES przy wykorzystaniu 
wzoru uzgodnionego przez Unię i Nową Zelandię. 
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(1) Decyzja Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa zdrowia przywozu żywych zwierząt, 
nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 
79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 
2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 
2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (Dz.U. L 104 z 
21.4.2007, s. 37). 

(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1084 z dnia 18 lutego 2015 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej pewne zmiany 
załączników II, V, VII i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w 
handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (Dz.U. L 175 z 4.7.2015, s. 45). 

(3) Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu wetery
naryjnego (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 44). 



(13)  Decyzja Komisji 2003/56/WE (1) ustanawia wymagania dotyczące certyfikacji oraz kilka wzorów uproszczonych 
świadectw zdrowia odnoszących się do przywozu do Unii przesyłek żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z 
Nowej Zelandii. Te wymagania dotyczące certyfikacji należy dostosować do najnowszych zmian wprowadzonych 
do załącznika V i VII do Umowy. Dla zachowania jasności i spójności prawodawstwa Unii należy uchylić decyzję 
2003/56/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją. 

(14)  Aby umożliwić dostosowanie się do nowego wzoru świadectwa w systemie TRACES, zapewnić kontynuację 
elektronicznego przesyłania danych przez Nową Zelandię oraz uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w handlu, należy 
ustanowić odpowiednio długi okres przejściowy, w którym dozwolone będzie stosowanie świadectw zdrowia 
wydanych zgodnie z decyzją 2003/56/WE. 

(15)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

W niniejszej decyzji ustanawia się wymagania dotyczące certyfikacji w odniesieniu do przywozu do Unii przesyłek 
żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii. 

Ponadto ustanawia się w niej wzór świadectwa zdrowia stosowanego do przywozu do Unii żywych zwierząt lub 
produktów zwierzęcych, w odniesieniu do których stwierdzono równoważność na podstawie Umowy między 
Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i 
produktami zwierzęcymi („Umowa”). 

Artykuł 2 

Przywóz żywych zwierząt i produktów zwierzęcych 

1. Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii przesyłek żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z 
Nowej Zelandii, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia wystawione przed wysłaniem przesyłki z Nowej 
Zelandii i sporządzone zgodnie z następującymi wzorami: 

a)  jeśli w odniesieniu do środków zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego stwierdzono równoważność i zapisano ją 
w załączniku V do Umowy jako „Tak (1)” – wzory świadectw zdrowia określone w załączniku I do niniejszej decyzji, 
którym w stosownych przypadkach towarzyszą odpowiednie poświadczenia dodatkowe zgodnie z: 

(i)  warunkami szczególnymi, o których mowa w sekcji 5 rozdział 28 załącznika V do Umowy; 

(ii)  warunkami szczególnymi, o których mowa w załączniku II do niniejszej decyzji; 

(iii)  warunkami szczególnymi, o których mowa w sekcji 5 podrozdział 29.B. załącznika V do Umowy; 

(iv)  gwarancjami humanitarnego traktowania w trakcie uśmiercania, przynajmniej równoważnymi warunkom 
przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1099/2009; 

b)  jeśli nie stwierdzono równoważności, a w prawodawstwie Unii ustanowiono wymagania dotyczące certyfikacji – 
wzór świadectwa zdrowia określony w odpowiednim prawodawstwie Unii dotyczącym weterynaryjnej certyfikacji 
przywozowej. 

2. W przypadkach, w których Unia nie przyjęła dotychczas zharmonizowanych wymagań przywozowych w 
odniesieniu do określonych żywych zwierząt lub określonych produktów zwierzęcych, do przywozu takich żywych 
zwierząt lub produktów zwierzęcych stosuje się krajowe wymagania dotyczące zdrowia ustanowione przez państwa 
członkowskie. 
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(1) Decyzja Komisji 2003/56/WE z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów 
zwierzęcych z Nowej Zelandii (Dz.U. L 22 z 25.1.2003, s. 38). 



3. Świadectwa zdrowia wystawione zgodnie z wzorem, o którym mowa w ust. 1 lit. a), mogą być wydane po 
wysłaniu z Nowej Zelandii przesyłki żywych zwierząt i produktów zwierzęcych o ustalonej równoważności systemów 
certyfikacji zapisanej w rozdziale 27 załącznika V do Umowy, o ile świadectwa te zawierają odniesienie do 
odpowiedniego dokumentu kwalifikującego (zwanego dalej „ED”) i datę wydania oraz o ile przedstawi się je punktowi 
kontroli granicznej w chwili przybycia przesyłki. 

Artykuł 3 

Ogólne warunki certyfikacji w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt i produktów zwierzęcych 

Poświadczenia zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego można połączyć w ramach pojedynczego świadectwa zdrowia 
także w przypadkach, gdy równoważność stwierdzono jedynie w odniesieniu do środków zdrowia zwierząt albo jedynie 
w odniesieniu do środków zdrowia publicznego. 

Artykuł 4 

Uchylenie 

Decyzja 2003/56/WE traci moc. 

Artykuł 5 

Przepisy przejściowe 

W okresie przejściowym do dnia 31 maja 2016 r. dozwolone jest dalsze przywożenie do Unii przesyłek żywych 
zwierząt i produktów zwierzęcych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia wydane nie później niż w dniu 1 maja 
2016 r. zgodnie ze wzorami świadectw określonymi w załącznikach II, III, IV, V i VI do decyzji 2003/56/WE. 

Artykuł 6 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2015 r. 

Artykuł 7 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK I 

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA 
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ZAŁĄCZNIK II 

Wykaz żywych zwierząt i produktów zwierzęcych, w odniesieniu do których w załączniku V 
Umowy stwierdzono równoważność środków zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego 

Towar (1), Gatunek (2)/Forma (3) Rozdz. (4) 

Zaświadczenie (5) 

Zdrowie zwierząt Zdrowie publiczne Warunki szczególne w odnie
sieniu do certyfikacji 

Mięso zwierząt dzikich utrzy
mywanych w warunkach fer
mowych 

—  Ptaki bezgrzebieniowe 
Mięso świeże 

4.C Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 798/2008 (6) 

Wzór poświadcze
nia zdrowia obję
tego równoważ
nością 

Poświadczenia nieobjęte 
równoważnością należy 
włączyć do wzoru świadec
twa zdrowia określonego 
w załączniku I 

Mięso zwierząt łownych 

— Inne dziko żyjące ssaki lą
dowe Mięso świeże, z wyłą
czeniem podrobów 

4.D Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 119/2009 (7) 

Rozporządzenie (WE) 
nr 206/2010 (8) 

Wzór poświadcze
nia zdrowia obję
tego równoważ
nością 

Poświadczenia nieobjęte 
równoważnością należy 
włączyć do wzoru świadec
twa zdrowia określonego 
w załączniku I 

Surowe wyroby mięsne z 
mięsa zwierząt dzikich utrzy
mywanych w warunkach fer
mowych 

—  Ptaki bezgrzebieniowe 

5.C Decyzja Komisji 
2000/572/WE (9) 

Rozporządzenie (WE) 
nr 798/2008 

Wzór poświadcze
nia zdrowia obję
tego równoważ
nością 

Poświadczenia nieobjęte 
równoważnością należy 
włączyć do wzoru świadec
twa zdrowia określonego 
w załączniku I 

Produkty mięsne ze zwierząt 
dzikich utrzymywanych w wa
runkach fermowych 

—  Ptaki bezgrzebieniowe 

6.C Decyzja Komisji 
2007/777/WE (10) 

Rozporządzenie (WE) 
nr 798/2008 

Wzór poświadcze
nia zdrowia obję
tego równoważ
nością 

Poświadczenia nieobjęte 
równoważnością należy 
włączyć do wzoru świadec
twa zdrowia określonego 
w załączniku I  

(1) Niniejszą tabelę należy odczytywać w związku z załącznikiem V Umowy, zwłaszcza w odniesieniu do warunków szczególnych, o 
których mowa w tym załączniku.  

(2) W przypadku zwierząt żywych.  
(3) Forma, w jakiej wprowadzany (oferowany) jest produkt.  
(4) Numer rozdziału przypisanego do konkretnego towaru lub konkretnych grup towarów, który lub które odpowiadają towarowi lub 

grupom towarów o tym samym numerze w załączniku V do Umowy; numer ten widniał będzie na świadectwie.  
(5) Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie późniejsze zmiany.  
(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub 

grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymo
gów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1). 

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przy
wozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików 
utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 39 z 
10.2.2009, s. 12).  

(8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub 
części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące 
świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1). 

(9) Decyzja Komisji 2000/572/WE z dnia 8 września 2000 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i warunki zdrowia pu
blicznego oraz świadectwo weterynaryjne przy przywozie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych z państw trzecich oraz uchylająca 
decyzję 97/29/WE (Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 19).  

(10) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz 
wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do 
spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).   
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