
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/617 

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235 i (UE) 2020/2236 w odniesieniu do 
wzorów świadectw zdrowia zwierząt oraz świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do 
celów wprowadzania do Unii niektórych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia
jące szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego 
art. 7 ust. 2 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenoś
nych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwie
rząt”) (2), w szczególności jego art. 213 ust. 2 i art. 224 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) 2020/2235 (3) i (UE) 2020/2236 (4) ustanowiono przepisy doty
czące stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/625 (5) w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt oraz świadectw zdrowia zwierząt/świadectw 
urzędowych do celów wprowadzania do Unii niektórych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(2) Przesyłki żywych zwierząt wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą być wprowadzane do Unii tylko 
wówczas, gdy są zgodne z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. Brzmienie niektórych 
uwag określonych we wzorach świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych dotyczących żywych ryb, 
żywych skorupiaków, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów pochodzenia zwierzę
cego pozyskanych od lub z tych zwierząt w rozdziałach 28 i 31 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2020/2235 wskazuje na możliwość wystąpienia niejasności w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia 
publicznego. W związku z tym, aby zapobiec nieporozumieniom i zapewnić spójność między wymogami w zakresie 
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt dotyczącymi wprowadzania do Unii przesyłek niektórych żywych zwierząt 
wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy odpowiednio zmienić uwagi określone w rozdziałach 28 
i 31 załącznika III we wzorach świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych dotyczących żywych ryb, 
żywych skorupiaków, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów pochodzenia zwierzę
cego pozyskanych od lub z tych zwierząt.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
(2) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozpo

rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, 
wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i prze
mieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej 
takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, 
dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2236 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozpo
rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt na 
potrzeby wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zwierząt wodnych i niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych, urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw oraz uchyla
jące rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 410).

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczą
cych zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 
2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 
1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE 
i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2021                                                                                                                                         L 131/41  



(3) W celu zapewnienia pełnej jasności uwag dotyczących wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych 
dla żywych ryb, żywych skorupiaków, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów pocho
dzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwierząt, określonych w załączniku III do rozporządzenia wykona
wczego (UE) 2020/2235, należy wyraźnie zaznaczyć, że przesyłki żywych zwierząt wodnych przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi mogą być wprowadzane do Unii tylko wtedy, gdy spełniają wymogi rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004.

(4) Ponadto, aby zapewnić spójność między wymogami w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt dotyczą
cymi wprowadzania do Unii niektórych żywych zwierząt wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wyma
gane są pewne zmiany tytułu i uwag we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt wodnych przeznaczonych do niektó
rych zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów, jak określono 
w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2236. Zmiany te są konieczne, aby zagwarantować 
pełną jasność co do tego, że świadectwo to nie może być stosowane w odniesieniu do przesyłek zwierząt wodnych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Choć zakłady oczyszczania i centra wysyłkowe są zakładami akwakultury 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429, przepisy dotyczące zdrowia publicznego uniemożliwiają wprowadza
nie zwierząt wodnych do Unii, jeżeli są one przeznaczone do zakładów oczyszczania lub, w pewnych okolicznoś
ciach, jeżeli są one przeznaczone do centrów wysyłkowych.

(5) Aby zapewnić jasność w tym względzie oraz aby zapobiec nieporozumieniom, należy zmienić wzór świadectwa 
zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt wodnych przeznaczonych do niektórych 
zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów nieobejmujących spożycia 
przez ludzi, określony w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2236 – ma to zagwarantować 
jasność co do tego, że przesyłki żywych zwierząt wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą być wpro
wadzane do Unii tylko wtedy, gdy spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(6) Ze względu na to, że rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235 i (UE) 2020/2236 stosuje się ze skutkiem od 
dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 28 we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na teryto
rium Unii żywych ryb, żywych skorupiaków i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwie
rząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi (WZÓR FISH-CRUST-HC) wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt II.2.3.1 otrzymuje brzmienie:

„(4)(6)[II.2.3.1. Podlegają wymaganiom określonym w części II.2.4 i pochodzą z (4)[państwa] (4)[terytorium] (4)[strefy] (4) 

[kompartmentu] o (5)kodzie: _ - __, które w dniu wydania niniejszego świadectwa są wymienione w wykazie państw 
trzecich i terytoriów przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 do celów 
wprowadzania na terytorium Unii (3)[zwierząt wodnych] (3)[produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od 
lub ze zwierząt wodnych innych niż żywe zwierzęta wodne];]”;
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b) uwagi otrzymują brzmienie:

„Uwagi

Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej
skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym 
świadectwie obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

»Zwierzęta wodne« oznaczają zwierzęta zgodnie z definicją w art. 4 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) 2016/429. »Zwierzęta akwakultury« oznaczają zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach 
akwakultury zgodnie z definicją w art. 4 pkt 7 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Wszystkie zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt wodnych inne niż 
żywe zwierzęta wodne, których dotyczy część II.2.4 niniejszego świadectwa, muszą pochodzić z państwa/teryto
rium/strefy/kompartmentu widniejącego/widniejącej w wykazie państw trzecich i terytoriów przyjętym przez 
Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Część II.2.4 świadectwa nie ma zastosowania do następujących skorupiaków i ryb, które w związku z tym mogą 
pochodzić z państwa/terytorium lub jego części wymienionego/wymienionej w wykazie przez Komisję zgodnie 
z art. 127 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625:

a) skorupiaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczą
cymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które nie byłyby już w stanie przetrwać 
jako żywe zwierzęta, gdyby zwrócono je do środowiska wodnego;

b) skorupiaki przeznaczone do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania, pod warunkiem że są pakowane 
do celów sprzedaży detalicznej zgodnie z wymogami dotyczącymi takich opakowań, określonymi w rozporzą
dzeniu (WE) nr 853/2004;

c) skorupiaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczą
cymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które są przeznaczone do dalszego 
przetwarzania bez tymczasowego przechowywania w miejscu przetwarzania;

d) ryby, które poddano ubojowi i wypatroszono przed wysyłką.

Niniejsze świadectwo ma zastosowanie do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywych zwierząt wodnych, 
w tym przeznaczonych do zakładu zajmującego się żywnością pochodzącą od i ze zwierząt wodnych objętych 
zwalczaniem chorób, zdefiniowanego w art. 4 pkt 52 rozporządzenia (UE) 2016/429, przeznaczonych do spoży
cia przez ludzi zgodnie z sekcją VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe wypełnia się zgodnie z uwagami dotyczącymi 
wypełniania świadectw przewidzianymi w rozdziale 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2020/2235.

Część I:

Rubryka I.20: Należy zaznaczyć »przemysł konserwowy« w przypadku całych ryb pierwotnie 
zamrożonych w solance w temperaturze -9 °C lub w temperaturze powyżej -18 °C 
i przeznaczonych na konserwy zgodnie z wymogami sekcji VIII rozdział I część II pkt 7 
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. W pozostałych przypadkach należy 
zaznaczyć »produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi« lub »dalsze przetwarzanie«.

Rubryka I.27: Należy wstawić odpowiedni kod/odpowiednie kody systemu zharmonizowanego (HS),  
taki/takie jak: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 
1518, 1603, 1604, 1605 lub 2106.

Rubryka I.27: Opis przesyłki:

»Rodzaj towaru«: określić, czy towar pochodzi z akwakultury czy z dzikich zwierząt.

»Rodzaj obróbki«: określić, czy żywe, schłodzone, zamrożone czy przetworzone.

»Zakład produkcyjny«: w tym statek przetwórnia, statek zamrażalnia, statek chłodnia, 
chłodnia i zakład przetwórczy.
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Część II

(1) Część II.1 niniejszego świadectwa nie ma zastosowania do państw, w których obowiązują specjalne wymogi 
w zakresie certyfikacji zdrowia publicznego określone w umowach o równoważności lub innych przepisach 
Unii.

(2) Część II.2 niniejszego świadectwa nie ma zastosowania i należy ją wykreślić, jeżeli przesyłka składa się z: a) 
gatunków innych niż te wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2018/1882 (*); lub b) dzikich zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od 
tych lub z tych zwierząt wodnych, które są wyładowywane ze statków rybackich do spożycia przez ludzi; 
lub c) produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt innych niż żywe zwierzęta 
wodne, które są wprowadzane na terytorium Unii gotowe do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

(3) Gatunki wymienione w kolumnach 3 i 4 tabeli w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2018/1882. Gatunki wymienione w kolumnie 4 uznaje się za wektory wyłącznie wówczas, gdy spełniają 
warunki określone w art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(4) W stosownych przypadkach pozostawić/Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

(5) Kod państwa trzeciego/terytorium/strefy/kompartmentu zamieszczony w wykazie państw trzecich i teryto
riów przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(6) Części II.2.3.1, II.2.3.2 i II.2.4 niniejszego świadectwa nie stosuje się i należy je usunąć, jeżeli przesyłka 
zawiera wyłącznie następujące skorupiaki lub ryby:

a) skorupiaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami 
dotyczącymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które nie byłyby już w sta
nie przetrwać jako żywe zwierzęta, gdyby zwrócono je do środowiska wodnego;

b) skorupiaki przeznaczone do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania, pod warunkiem że są 
pakowane do celów sprzedaży detalicznej zgodnie z wymogami dotyczącymi takich opakowań, określo
nymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004;

c) skorupiaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami 
dotyczącymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które są przeznaczone do 
dalszego przetwarzania bez tymczasowego przechowywania w miejscu przetwarzania;

d) ryby, które poddano ubojowi i wypatroszono przed wysyłką.

(7) Ma zastosowanie, gdy państwo członkowskie przeznaczenia w Unii ma albo status obszaru wolnego od cho
roby kategorii C zgodnie z definicją w art. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882, albo jest 
objęte nieobowiązkowym programem likwidacji choroby ustanowionym zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) 2016/429; w przeciwnym razie należy wykreślić.

(8) Ma zastosowanie, gdy państwo członkowskie przeznaczenia w Unii dysponuje zatwierdzonymi krajowymi 
środkami odnoszącymi się do danej choroby, zatwierdzonymi przez Komisję zgodnie z art. 226 rozporzą
dzenia (UE) 2016/429; w przeciwnym razie należy wykreślić.

(9) Gatunki wymienione w kolumnie 2 tabeli w załączniku XXIX do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692 w odniesieniu do chorób, wobec których państwa członkowskie wprowadziły środki krajowe, jak 
przewidziano w art. 226 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(10) Podpisuje:

— urzędowy lekarz weterynarii, jeżeli część II.2 Poświadczenie zdrowia zwierząt nie została wykreślona,

— urzędnik certyfikujący lub urzędowy lekarz weterynarii, jeżeli część II.2 Poświadczenie zdrowia zwierząt 
została wykreślona.

_____________
(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektó

rych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych 
w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprze
strzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).”;
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2) w rozdziale 31 we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na teryto
rium Unii żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych 
z tych zwierząt, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (WZÓR MOL-HC) w uwagach wprowadza się następujące 
zmiany:

„Uwagi

Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Pół
nocnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym świadectwie 
obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

»Zwierzęta wodne« oznaczają zwierzęta zgodnie z definicją w art. 4 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/429. »Zwierzęta akwakultury« oznaczają zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach akwakultury 
zgodnie z definicją w art. 4 pkt 7 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Wszystkie zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt wodnych inne niż 
żywe zwierzęta wodne, których dotyczy część II.2.4 niniejszego świadectwa, muszą pochodzić z państwa/terytorium/ 
strefy/kompartmentu widniejącego/widniejącej w wykazie państw trzecich i terytoriów przyjętym przez Komisję zgod
nie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Część II.2.4 świadectwa nie ma zastosowania do następujących zwierząt wodnych, które w związku z tym mogą 
pochodzić z państwa lub jego regionu wymienionego przez Komisję w wykazie zgodnie z art. 127 ust. 2 rozporządze
nia (UE) 2017/625:

a) mięczaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczącymi 
tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które nie byłyby już w stanie przetrwać jako 
żywe zwierzęta, gdyby zwrócono je do środowiska wodnego;

b) mięczaki przeznaczone do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania, pod warunkiem że są pakowane do 
celów sprzedaży detalicznej zgodnie z wymogami dotyczącymi takich opakowań, określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 853/2004;

c) mięczaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczącymi 
tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które są przeznaczone do dalszego przetwarzania 
bez tymczasowego przechowywania w miejscu przetwarzania.

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe wypełnia się zgodnie z uwagami dotyczącymi wypełnia
nia świadectw przewidzianymi w rozdziale 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235.

Część I:

Rubryka I.8.: Region pochodzenia: należy podać obszar produkcyjny i jego klasyfikacje w momencie 
odławiania.

Część II

(1) Część II.1 nie ma zastosowania do państw, w których obowiązują specjalne wymogi w zakresie certyfikacji zdro
wia publicznego określone w umowach o równoważności lub innych przepisach Unii.

(2) Części II.2 nie stosuje się i należy ją wykreślić, jeżeli przesyłka składa się z: a) gatunków innych niż te wymienione 
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882 (*); lub b) dzikich zwierząt wodnych 
i produktów pochodzenia zwierzęcego z tych dzikich zwierząt wodnych, które są wyładowywane ze statków 
rybackich do spożycia przez ludzi; lub c) produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt 
wodnych innych niż żywe zwierzęta wodne, które są wprowadzane na terytorium Unii gotowe do bezpośred
niego spożycia przez ludzi.

(3) Gatunki wymienione w kolumnach 3 i 4 tabeli w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882. 
Gatunki wymienione w kolumnie 4 uznaje się za wektory wyłącznie wówczas, gdy spełniają warunki określone 
w art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.
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(4) W stosownych przypadkach pozostawić/Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

(5) Kod państwa trzeciego/terytorium/strefy/kompartmentu zamieszczony w wykazie państw trzecich i terytoriów 
przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(6) Części II.2.3.1, II.2.3.2 i II.2.4 nie stosuje się i należy je skreślić, jeżeli przesyłka zawiera wyłącznie następujące 
zwierzęta wodne:

a) mięczaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczą
cymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które nie byłyby już w stanie prze
trwać jako żywe zwierzęta, gdyby zwrócono je do środowiska wodnego;

b) mięczaki przeznaczone do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania, pod warunkiem że są pakowane 
do celów sprzedaży detalicznej zgodnie z wymogami dotyczącymi takich opakowań, określonymi w rozpo
rządzeniu (WE) nr 853/2004;

c) mięczaki pakowane i etykietowane w celu spożycia przez ludzi zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczą
cymi tych zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, które są przeznaczone do dalszego 
przetwarzania bez tymczasowego przechowywania w miejscu przetwarzania.

(7) Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy państwo członkowskie/strefa/kompartment przeznaczenia w Unii 
mają albo status obszaru wolnego od choroby kategorii C zgodnie z definicją w art. 1 pkt 3 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2018/1882, albo są objęte nieobowiązkowym programem likwidacji choroby ustanowio
nym zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429; w przeciwnym razie należy wykreślić.

(8) Ma zastosowanie, gdy państwo członkowskie przeznaczenia w Unii dysponuje zatwierdzonymi krajowymi środ
kami odnoszącymi się do danej choroby, zatwierdzonymi przez Komisję zgodnie z art. 226 rozporządzenia (UE) 
2016/429; w przeciwnym razie należy wykreślić.

(9) Gatunki wymienione w kolumnie 2 tabeli w załączniku XXIX do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 
w odniesieniu do chorób, wobec których państwa członkowskie wprowadziły środki krajowe, jak przewidziano 
w art. 226 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(10) Podpisuje:

— urzędowy lekarz weterynarii, jeżeli część II.2 Poświadczenie zdrowia zwierząt nie została wykreślona,

— urzędnik certyfikujący lub urzędowy lekarz weterynarii, jeżeli część II.2 Poświadczenie zdrowia zwierząt zos
tała wykreślona.

_____________
(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych 

przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie 
oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się 
chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2236 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt wodnych 
przeznaczonych do zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów 
nieobejmujących spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), stosowane do celów wprowadzania na terytorium 
Unii przesyłek zwierząt wodnych przeznaczonych dla zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego 
lub do innych celów nieobejmujących spożycia przez ludzi, odpowiada wzorowi AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ 
OTHER sporządzonemu zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II.”;

2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK

Załącznik II zawiera następujący wzór świadectwa zdrowia zwierząt:

Wzór

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ 
OTHER

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium Unii 
zwierząt wodnych przeznaczonych do niektórych zakładów akwakultury, 
uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów nieobejmujących 
spożycia przez ludzi
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WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT DO CELÓW WPROWADZANIA NA TERYTO
RIUM UNII ZWIERZĄT WODNYCH PRZEZNACZONYCH DO NIEKTÓRYCH ZAKŁADÓW 

AKWAKULTURY, UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO LUB DO INNYCH CELÓW 
NIEOBEJMUJĄCYCH SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (WZÓR »AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ 

OTHER«)
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PAŃSTWO Wzór świadectwa  
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

C
zę

ść
 II

 Z
aś

w
ia

dc
ze

ni
e 

II. Informacje dot. zdrowia II.a Nr referencyjny 
świadectwa

II.b Nr referencyjny 
IMSOC

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że:

II.1. Zgodnie z oficjalnymi informacjami zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, 
spełniają następujące wymagania w zakresie zdrowia zwierząt:

II.1.1. Zwierzęta wodne pochodzą z (1)[zakładu] (1)[siedliska] nieobjętego krajowymi środkami 
ograniczającymi ze względów związanych ze zdrowiem zwierząt lub z powodu wystąpie
nia nietypowej śmiertelności o nieustalonej przyczynie, z uwzględnieniem odpowiednich 
chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2020/692, oraz nowo występujących chorób.

II.1.2. Zwierzęta wodne nie są przeznaczone do uśmiercenia w ramach krajowego programu lik
widacji chorób, z uwzględnieniem odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o któ
rych mowa w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 oraz 
nowo występujących chorób.

(1)[II.2. Zwierzęta akwakultury, o których mowa w części I rubryka I.27, spełniają następujące wymaga
nia:

II.2.1. Pochodzą z zakładu akwakultury (1)[zarejestrowanego] (1)[zatwierdzonego] przez właściwy 
organ państwa trzeciego lub terytorium pochodzenia i pod kontrolą takiego organu, który 
to zakład posiada system utrzymywania i przechowywania przez okres co najmniej trzech 
lat bieżącej dokumentacji zawierającej informacje na temat:

(i) gatunków, kategorii i liczbę zwierząt akwakultury w zakładzie akwakultury;

(ii) przemieszczania zwierząt wodnych do zakładu akwakultury oraz przemieszczania 
zwierząt akwakultury z zakładu akwakultury;

(iii) śmiertelności w zakładzie akwakultury.

II.2.2. Pochodzą z zakładu akwakultury, w którym regularnie odbywają się kontrole stanu zdro
wia zwierząt ze strony lekarza weterynarii w celu wykrycia objawów, które wskazują na 
występowanie odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa 
w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, i nowo występu
jących chorób, oraz informowanie o nich, a częstotliwość takich kontroli jest proporcjo
nalna do ryzyka stwarzanego przez dany zakład.]

II.3. Ogólne wymagania dotyczące zdrowia
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, spełniają następujące wymagania w zakresie 
zdrowia zwierząt:

II.3.1. Zwierzęta wodne pochodzą z (1)[kraju] (1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kompartmentu] o (2) 

kodzie: __ __ - __, który/które/która w dniu wydania niniejszego świadectwa znaj
duje się w wykazie państw trzecich i terytoriów przyjętym przez Komisję zgodnie 
z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 dotyczącym wprowadzania na tery
torium Unii niektórych gatunków zwierząt wodnych.

II.3.2. Poddano je kontroli klinicznej przez lekarza weterynarii w ciągu 72 godzin przed 
załadunkiem. Podczas kontroli zwierzęta wodne nie wykazywały żadnych sympto
mów ani objawów klinicznych choroby przenośnej oraz, zgodnie ze stosowną doku
mentacją zakładu akwakultury, nic nie wskazywało na problemy związane z cho
robą.

II.3.3. Zostaną wysłane bezpośrednio z zakładu pochodzenia do Unii.

II.3.4. Nie miały kontaktu ze zwierzętami wodnymi o niższym statusie zdrowotnym.
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PAŃSTWO Wzór świadectwa  
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

(1)[II.4. Szczególne wymagania dotyczące zdrowia
II.4.1. Wymagania dotyczące (3)gatunków umieszczonych w wykazie odnoszą

cym się do epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego, zakażenia 
wywoływanego przez Mikrocytos mackini, zakażenia wywoływanego 
przez Perkinsus marinus, zakażenia wirusem zespołu Taura i zakażenia 
wirusem choroby żółtej głowy
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, pochodzą z (1)[pań
stwa] (1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kompartmentu] uznanego/uznanej za obszar 
wolny od (1)[epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego] (1)[zakażenia 
wywoływanego przez Mikrocytos mackini] (1)[zakażenia wywoływanego przez 
Perkinsus marinus] (1)[zakażenia wirusem zespołu Taura] (1)[zakażenia wirusem 
choroby żółtej głowy] zgodnie z warunkami, które są co najmniej tak rygorys
tyczne jak warunki określone w art. 66 lub w art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689, oraz, gdy wszystkie (3) 

gatunki umieszczone w wykazie w odniesieniu do danej choroby/danych cho
rób:

(i) są wprowadzane z innego/innej (1)[kraju] (1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kom
partmentu] uznanego/uznanej za obszar wolny od tej samej choroby/tych 
samych chorób;

(ii) nie są zaszczepione przeciwko (1)[tej chorobie] (1)[tym chorobom].
(1)(4)[II.4.2. Wymagania dotyczące (3)gatunków umieszczonych w wykazie odnoszą

cym się do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS), zakaźnej mar
twicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakażenia wiru
sem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie HPR, zakażenia 
wywoływanego przez Marteilia refringens, zakażenia wywoływanego 
przez Bonamia exitiosa, zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae 
oraz do zakażenia wirusem WSS
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, pochodzą z (1)[kraju] 
(1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kompartmentu], uznanego/uznanej za obszar wolny 
od (1)[wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS)] (1)[zakaźnej martwicy układu 
krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] (1)[zakażenia wirusem zakaźnej ane
mii łososi z delecją w regionie HPR] (1)[zakażenia wywoływanego przez Marteilia 
refringens] (1)[zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa] (1)[zakażenia 
wywoływanego przez Bonamia ostreae] (1)[zakażenia wirusem WSS] zgodnie 
z częścią II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 
oraz, gdy wszystkie (3)gatunki umieszczone w wykazie w odniesieniu do danej 
choroby/danych chorób:

(i) są wprowadzane z innego/innej (1)[kraju] (1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kom
partmentu] uznanego/uznanej za obszar wolny od tej samej choroby/tych 
samych chorób;

(ii) nie są zaszczepione przeciwko (1)[tej chorobie] (1)[tym chorobom].]
(1)(5)[II.4.3. Wymagania dotyczące(6)gatunków podatnych na zakażenie wirusem wio

sennej wiremii karpi (SVC), bakteryjną chorobę nerek (BKD), zakażenie 
wirusem zakaźnej martwicy trzustki (IPN), zakażenie wywoływane 
przez Gyrodactylus salaris (GS), zakażenie alfawirusem ryb łososiowa
tych (SAV), zakażenie herpeswirusem ostryg 1 μνar (OsHV-1 μνar) oraz 
dotyczące(3)gatunków podatnych na zakażenie herpeswirusem koi (KHV)
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, pochodzą z (1)[kraju] 
(1)[terytorium] (1)[strefy] (1)[kompartmentu] spełniającego/spełniającej gwarancje 
zdrowia dotyczące (1)[SVC], (1)[BKD], (1)[IPN], (1)[G. salaris], (1)[SAV], (1)[OsHV-1 
μνar], (1)[KHV], które są niezbędne, aby zachować zgodność z krajowymi środ
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PAŃSTWO Wzór świadectwa  
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

kami mającymi zastosowanie w państwie członkowskim przeznaczenia okreś
lonymi w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 226 
ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429.]

(1)albo[II.4. Szczególne wymagania dotyczące zdrowia
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, to zwierzęta wodne przeznaczone 
dla zakładu odizolowanego spełniającego wymagania określone w art. 9 rozporządzenia dele
gowanego Komisji (UE) 2020/691, gdzie mają być wykorzystane do celów badawczych.]

(1)albo[II.4. Szczególne wymagania dotyczące zdrowia
Zwierzęta wodne, o których mowa w części I rubryka I.27, są dzikimi zwierzętami wodnymi, 
które (1)[objęto kwarantanną w zakładzie zatwierdzonym do tego celu przez właściwy organ (1) 

[w kraju] (1)[na terytorium] pochodzenia zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2020/691.] (1)[zostaną objęte kwarantanną w zakładzie zatwierdzonym do tego 
celu zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/691.]

II.5. Według mojej najlepszej wiedzy oraz zgodnie z deklaracją podmiotu zwierzęta w przesyłce 
nie wykazują objawów choroby i pochodzą z (1)[zakładu] (1)[siedliska], w którym:

(i) nie występowała nietypowa śmiertelność o nieustalonej przyczynie; oraz

(ii) zwierzęta wodne nie miały kontaktu ze zwierzętami utrzymywanymi (3)należącymi do 
gatunków umieszczonych w wykazie, które nie spełniały wymagań, o których mowa 
w pkt II.1.

II.6. Wymagania w zakresie transportu
Poczyniono ustalenia dotyczące transportu zwierząt wodnych, o których mowa w części 
I rubryka I.27, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 167 i 168 rozporządzenia delego
wanego Komisji (UE) 2020/692, a w szczególności ustalenia, zgodnie z którymi:

II.6.1. zwierzęta wodne wysyła się bezpośrednio z zakładu pochodzenia do Unii i nie rozła
dowuje się ich z pojemnika podczas transportu lotniczego, morskiego, kolejowego 
lub drogowego;

II.6.2. wody, w której są transportowane, nie zmienia się w państwie trzecim, na terytorium, 
w strefie ani w kompartmencie, którego/której nie wymieniono w wykazie dotyczą
cym wprowadzania do Unii poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt wodnych;

II.6.3. zwierząt nie transportuje się w warunkach, które zagrażają ich statusowi zdrowot
nemu, w szczególności:

(i) jeżeli zwierzęta transportuje się w wodzie, nie zmienia to ich statusu zdrowot
nego;

(ii) środki transportu i pojemniki są skonstruowane w sposób niezagrażający statu
sowi zdrowotnemu zwierząt wodnych podczas transportu;

(iii) (1)[pojemnik] (1)[statek do transportu żywych ryb] nie był wcześniej używany lub 
został wyczyszczony i zdezynfekowany zgodnie z protokołem oraz przy użyciu 
produktów zatwierdzonych przez właściwy organ (1)[państwa trzeciego] (1)[teryto
rium] pochodzenia, przed załadunkiem w celu wysyłki do Unii;

II.6.4. od momentu załadunku w zakładzie pochodzenia do momentu przybycia do Unii zwie
rzęta w przesyłce nie są przewożone w tej samej wodzie ani (1) [w tym samym pojem
niku] (1) [na tym samym statku do transportu żywych ryb] co zwierzęta wodne o niż
szym statusie zdrowotnym lub nieprzeznaczone do wprowadzenia na terytorium Unii;
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II.6.5. jeżeli konieczna jest wymiana wody (1) [w państwie trzecim] (1) [na terytorium] 
(1) [w strefie] (1) [w kompartmencie] wymienionym/wymienionej w wykazie dotyczą
cym wprowadzania do Unii danego gatunku i kategorii zwierząt wodnych, ma to 
miejsce wyłącznie (1)[w przypadku transportu drogowego, w miejscu wymiany wody 
zatwierdzonym przez właściwy organ (1) [państwa trzeciego] (1) [terytorium], w/na któ
rym ma miejsce wymiana wody.] (1)[w przypadku transportu statkiem do transportu 
żywych ryb w odległości, która wynosi co najmniej 10 km od wszelkich zakładów 
akwakultury znajdujących się na trasie z miejsca pochodzenia do miejsca przeznacze
nia w Unii.]

II.7. Wymagania w zakresie etykietowania
Poczyniono ustalenia dotyczące identyfikacji i etykietowania (1) [środka transportu] (1)[pojem
ników] zgodnie z art. 169 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, 
a w szczególności ustalenia, zgodnie z którymi:

II.7.1. przesyłkę identyfikuje się za pomocą (1)[czytelnej i widocznej etykiety na zewnątrz 
pojemnika] (1)[wpisu w manifeście ładunkowym, jeżeli transport odbywa się za 
pomocą statku do transportu żywych ryb], które wyraźnie łączą przesyłkę z niniej
szym świadectwem zdrowia zwierząt;

II.7.2. czytelna i widoczna etykieta zawiera przynajmniej następujące informacje:

a) liczbę pojemników w przesyłce;

b) nazwę gatunku znajdującego się w każdym pojemniku;

c) liczbę zwierząt w każdym pojemniku w odniesieniu do każdego z obecnych tam 
gatunków;

d) przeznaczenie zwierząt.

II.8. Ważność świadectwa zdrowia zwierząt
Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt zachowuje ważność przez okres 10 dni od daty wydania. 
W przypadku przewozu zwierząt wodnych drogą wodną/morską ten 10-dniowy okres może zostać 
wydłużony o czas trwania podróży drogą wodną/morską.

Uwagi
Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej 
w niniejszym świadectwie obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

»Zwierzęta wodne« oznaczają zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2016/429. »Zwierzęta 
akwakultury« oznaczają zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach akwakultury zdefiniowane w art. 4 pkt 7 
rozporządzenia (UE) 2016/429.

Niniejszy wzór świadectwa przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt wodnych do 
celów wskazanych w jego tytule, w tym w przypadku gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia tych 
zwierząt.

Niniejszego wzoru świadectwa nie stosuje się do wprowadzania do Unii zwierząt wodnych przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/ 
2005, w tym zwierząt, które są przeznaczone do następujących zakładów akwakultury:

(i) zakładu zajmującego się żywnością pochodzącą od i ze zwierząt wodnych objętych zwalczaniem chorób zde
finiowanego w art. 4 pkt 52 rozporządzenia (UE) 2016/429; lub

(ii) centrum wysyłkowego zdefiniowanego w art. 2 pkt 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/691,

w odniesieniu do których należy stosować, odpowiednio, wzór świadectwa FISH-CRUST-HC określony 
w rozdziale 28 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 lub wzór świadectwa 
MOL-HC określony w rozdziale 31 załącznika III do tego samego rozporządzenia.
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Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt wypełnia się zgodnie z uwagami dotyczącymi wypełniania świadectw 
przewidzianymi w rozdziale 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235.

Część II:
(1) Niepotrzebne skreślić.
(2) Kod państwa trzeciego/terytorium/strefy/kompartmentu zamieszczony w wykazie państw trzecich i teryto

riów przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 dotyczącym wprowa
dzania na terytorium Unii niektórych gatunków zwierząt wodnych.

(3) Gatunki umieszczone w wykazie, o których mowa w kolumnie 3 i 4 tabeli w załączniku do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882. Gatunki wektory uwzględnione w czwartej kolumnie tabeli uznaje 
się za wektory, jeżeli spełniają warunki określone w załączniku XXX do rozporządzenia delegowanego Komi
sji (UE) 2020/692.

(4) Ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy zwierzęta wodne mają zostać uwolnione w Unii lub gdy 
państwo członkowskie przeznaczenia ma status obszaru wolnego od choroby kategorii C zdefiniowanej 
w art. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882 albo jest objęte nieobowiązkowym 
programem likwidacji choroby ustanowionym zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(5) Ma to zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy państwo członkowskie przeznaczenia dysponuje zatwierdzo
nymi krajowymi środkami odnoszącymi się do danej choroby, które zostały zatwierdzone przez Komisję 
zgodnie z art. 226 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(6) Gatunki wymienione w kolumnie 2 tabeli w załączniku XXIX do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2020/692.

Urzędowy lekarz weterynarii

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Data Kwalifikacje i tytuł

Pieczęć Podpis”
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