
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1469 

z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 w odniesieniu do dodania nowego wzoru 
świadectwa dla produktów pochodzenia zwierzęcego, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do 
państwa trzeciego lub na terytorium i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, 
przechowywaniu i ponownym załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium, 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazu państw 
trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego 
pochodzących z Unii i powracających do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, oraz zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich 
regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego 
i niektórych towarów pochodzących z Unii i powracających do Unii z państwa trzeciego lub jego 

regionu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

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”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1, art. 238 ust. 3 i art. 239 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon
troli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmie
niające 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) (2), w szczególności jego art. 90 akapit pierwszy lit. a) 
i e), art. 126 ust. 3 i art. 127 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące chorób zwierząt przenoszonych na zwierzęta 
lub na ludzi, w tym wymagania dotyczące urzędowej certyfikacji zdrowia zwierząt na potrzeby różnych przemie
szczeń zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymagania dotyczące 
wprowadzania do Unii. Te wymagania dotyczące wprowadzania do Unii żywych zwierząt, materiału biologicznego 
i produktów pochodzenia zwierzęcego są dodatkowo doprecyzowane w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
2020/692 (3).

(2) W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy pań
stw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w celu zapewnienia zgodności z przepi
sami, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, między innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz przepisami dotyczącymi wymogów 
z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, mate
riału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu 
(Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).
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(3) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 (4) ustanowiono wzory świadectw zdrowia zwierząt/ 
świadectw urzędowych oraz świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii zwierząt, produktów pocho
dzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczo
nych do spożycia przez ludzi.

(4) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 nie zawiera jednak żadnego wzoru świadectwa obejmującego wpro
wadzanie do Unii tych produktów i towarów, które pochodzą z Unii i są przemieszczane do państwa trzeciego lub 
na terytorium, a następnie są przemieszczane z powrotem do Unii z tego państwa trzeciego lub terytorium po rozła
dunku, przechowywaniu i ponownym załadunku. Należy zatem zmienić to rozporządzenie wykonawcze, aby 
zapewnić tego rodzaju wzór świadectwa i uniknąć w takich przypadkach niepotrzebnych zakłóceń w handlu.

(5) Art. 229 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że wprowadzane do Unii przesyłki zwierząt, materiału biologicz
nego i produktów pochodzenia zwierzęcego muszą pochodzić z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy 
bądź kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(6) Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań 
w zakresie zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i pro
duktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, lub też ich kompartmentów 
w przypadku zwierząt akwakultury. Art. 3 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 sta
nowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodze
nia zwierzęcego objętych zakresem tego rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państwa trzeciego 
lub terytorium, lub ich strefy bądź kompartmentu, umieszczonych w wykazie odnośnie do poszczególnych gatun
ków zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami w zakresie 
zdrowia zwierząt określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym.

(7) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (5) ustanowiono wykazy państw trzecich, terytoriów lub 
ich stref, lub – w przypadku zwierząt akwakultury – ich kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie 
do Unii tych gatunków i kategorii zwierząt oraz tych kategorii materiału biologicznego i produktów pochodzenia 
zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(8) W załączniku XXII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich, z któ
rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego lub produktów pochodze
nia zwierzęcego pochodzących z Unii i powracających do Unii po przewiezieniu ich przez państwo trzecie lub tery
torium. Załącznik ten należy zmienić w celu umieszczenia w wykazie państw trzecich lub terytoriów, z których 
dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Unii, które 
po przechowywaniu w tych państwach trzecich lub na terytoriach są przemieszczane z powrotem do Unii, oraz 
w celu określenia szczegółowych warunków, które muszą być spełnione w takich przypadkach.

(9) Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi również, że przesyłki niektórych zwierząt i towarów mogą być wprowa
dzane do Unii wyłącznie z państwa trzeciego lub regionu państwa trzeciego, które figurują w wykazie sporządzo
nym w tym celu przez Komisję.

(10) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 (6) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do 
warunków dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spoży
cia przez ludzi z państw trzecich lub ich regionów w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi wymaganiami 
ustanowionymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, lub z wymaga
niami uznawanymi za co najmniej równoważne.

(4) 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).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub 
ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).
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(11) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/405 (7) ustanowiono wykazy państw trzecich lub ich regio
nów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów, 
uzupełniające wykazy ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404. Aby umożliwić wprowadza
nie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692, należy zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w celu umieszczenia w wykazie państw 
trzecich lub regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek tych produktów pochodzenia 
zwierzęcego i niektórych towarów pochodzących z Unii, które po przechowywaniu w tych państwach trzecich lub 
regionach są przemieszczane z powrotem do Unii i spełniają warunki określone w rozporządzeniu delegowanym 
(UE) 2019/625.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2021/404 oraz (UE) 
2021/405.

(13) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2235 wprowadza się następujące zmiany:

1) między art. 30 a 31 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Artykuł 30a

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania do Unii produktów 
pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do państwa 
trzeciego lub na terytorium i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu 
i ponownym załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów 
wprowadzania na terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów, które pochodzą z Unii, są 
przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przecho
wywaniu i ponownym załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium, odpowiada wzorowi STORAGE-TC- 
PAO sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 53.”;

2) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku XXII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do 
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Między art. 26 a 27 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/405 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Artykuł 26a

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego 
i niektórych towarów, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do państwa trzeciego lub jego regionu 
i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu i ponownym załadunku w tym 
państwie trzecim lub jego regionie

(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regio
nów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 118).
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Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do pań
stwa trzeciego lub jego regionu i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu i ponownym zała
dunku w tym państwie trzecim lub jego regionie, są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą 
z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XXII do roz
porządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE.”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I 

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

1) w wykazie świadectw po pozycji „TRANSIT-COMP” zatytułowanej „tranzyt przez Unię do państwa trzeciego lub na 
terytorium w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych” 
dodaje się nową kategorię w brzmieniu:

„produkty pochodzenia zwierzęcego i niektóre towary, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do 
państwa trzeciego lub na terytorium i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu 
i ponownym załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium

STORAGE-TC-PAO Rozdział 53: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów 
wprowadzania na terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów, 
które pochodzą z Unii, są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium 
i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu i ponownym 
załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium”
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2) po rozdziale 52 dodaje rozdział 53 w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 53

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT/ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DO CELÓW WPROWADZANIA NA TERY
TORIUM UNII PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I NIEKTÓRYCH TOWARÓW, KTÓRE POCHODZĄ Z UNII, 
SĄ PRZEMIESZCZANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB NA TERYTORIUM I PRZEMIESZCZANE Z POWROTEM DO UNII 

PO ROZŁADUNKU, PRZECHOWYWANIU I PONOWNYM ZAŁADUNKU W TYM PAŃSTWIE TRZECIM LUB NA TYM 
TERYTORIUM (WZÓR STORAGE-TC-PAO)
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PAŃSTWO Wzór świadectwa STORAGE-TC-PAO
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II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny 
świadectwa

II.b. Nr referencyjny IMSOC

II.1. Poświadczenie zdrowia

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że produkty pochodzenia 
zwierzęcego lub towary w przesyłce, opisane w części I:

II.1.1. pochodzą z Unii, zostały wyprodukowane w Unii, kwalifikowały się do wprowadzenia do obrotu w Unii 
oraz

II.1.2. zostały opakowane w Unii i, w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, oznakowane w Unii zgod
nie z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz

II.1.3. są przeznaczone do Unii oraz
II.1.4. nie naruszono ich ani nie poddano żadnym innym czynnościom niż rozładunek, przechowywanie, ponowny zała

dunek i transport w (1) . . . . . . . . , a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego były przechowywane i trans
portowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady.

II.2. Poświadczenie przechowywania

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że przesyłka produktów pochodzenia 
zwierzęcego lub towarów opisanych w części I:

II.2.1. była przechowywana w zatwierdzonym(-ych)/zarejestrowanym(-ych) zakładzie (zakładach) oraz

II.2.2. została ponownie załadowana w zatwierdzonym/zarejestrowanym zakładzie pod nadzorem właściwego 
organu.

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

Niniejsze świadectwo jest przeznaczone do celów wprowadzania na terytorium Unii przesyłek produktów objętych 
świadectwami określonymi w art. 8–29 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, które to produkty pochodzą 
z państwa członkowskiego Unii, są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium, które są wymienione 
w załączniku XXII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 i do których odnosi się warunek szczególny 
»Przesyłki, które pochodzą z Unii i są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium oraz są przemieszczane 
z powrotem do Unii po przechowywaniu«, i które to produkty są przemieszczane z powrotem do Unii z tego państwa 
trzeciego lub terytorium po rozładunku, przechowywaniu i ponownym załadunku.

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 1.7: Należy podać nazwę i kod ISO kraju, w którym towary zostały wyprodukowane, wytworzone 
lub opakowane (opatrzone znakiem identyfikacyjnym).

Część II:
(1) Kod strefy zgodnie z kolumną 2 tabeli w części 1 załącznika XXII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2021/404; tylko w odniesieniu do stref wymienionych w wykazie, do których odnosi się warunek szczególny 
»Przesyłki, które pochodzą z Unii i są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium oraz są przemie
szczane z powrotem do Unii po przechowywaniu« w kolumnie 6 tej tabeli.

Urzędowy lekarz weterynarii
Imię i nazwisko (wielkimi literami)
Data Kwalifikacje i tytuł

Pieczęć Podpis”
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku XXII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 pozycje dotyczące Zjednoczonego Królestwa, Guernsey, Wyspy Man i Jersey otrzymują brzmienie:

„GB
Zjednoc-

zone 
Kró-

lestwo

GB-0

Zwierzęta 
i materiał 

biologiczny 
objęte zakresem 

stosowania 
rozporządzenia 
delegowanego 
Komisji (UE)  

2020/692

Wzory 
świadectw na 

potrzeby 
przemieszczania 
w obrębie Unii

Z państwa 
członkowskiego 

do innych 
państw 

członkowskich 
przez 

Zjednoczone 
Królestwo lub 

terytoria zależne 
Korony 

Brytyjskiej

Produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego 

i niektóre towary 
objęte 

świadectwami 
określonymi 
w art. 8–29 

rozporządzenia 
wykonawczego 

(UE) 2020/2235

STORAGE-TC- 
PAO

Przesyłki, które 
pochodzą z Unii 

i są 
przemieszczane 

do państwa 
trzeciego lub na 
terytorium oraz 

są 
przemieszczane 
z powrotem do 

Unii po 
rozładunku, 

przechowywa-
niu i ponownym 

załadunku

GG
Guernsey GG-0

Zwierzęta 
i materiał 

biologiczny 
objęte zakresem 

stosowania 
rozporządzenia 
delegowanego 
(UE) 2020/692

Wzory 
świadectw na 

potrzeby 
przemieszczania 
w obrębie Unii

Z państwa 
członkowskiego 

do innych 
państw 

członkowskich 
przez 

Zjednoczone 
Królestwo lub 

terytoria zależne 
Korony 

Brytyjskiej

Produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego 

i niektóre towary 
objęte 

świadectwami 
określonymi 
w art. 8–29 

rozporządzenia 
wykonawczego 

(UE) 2020/2235

STORAGE-TC- 
PAO

Przesyłki, które 
pochodzą z Unii 

i są 
przemieszczane 

do państwa 
trzeciego lub na 
terytorium oraz 

są 
przemieszczane 
z powrotem do 

Unii po 
rozładunku, 

przechowywa-
niu i ponownym 

załadunku
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IM
Wyspa 

Man
IM-0

Zwierzęta 
i materiał 

biologiczny 
objęte zakresem 

stosowania 
rozporządzenia 
delegowanego 
(UE) 2020/692

Wzory 
świadectw na 

potrzeby 
przemieszczania 
w obrębie Unii

Z państwa 
członkowskiego 

do innych 
państw 

członkowskich 
przez 

Zjednoczone 
Królestwo lub 

terytoria zależne 
Korony 

Brytyjskiej

Produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego 

i niektóre towary 
objęte 

świadectwami 
określonymi 
w art. 8–29 

rozporządzenia 
wykonawczego 

(UE) 2020/2235

STORAGE-TC- 
PAO

Przesyłki, które 
pochodzą z Unii 

i są 
przemieszczane 

do państwa 
trzeciego lub na 
terytorium oraz 

są 
przemieszczane 
z powrotem do 

Unii po 
rozładunku, 

przechowywa-
niu i ponownym 

załadunku

JE
Jersey JE-0

Zwierzęta 
i materiał 

biologiczny 
objęte zakresem 

stosowania 
rozporządzenia 
delegowanego 
(UE) 2020/692

Wzory 
świadectw na 

potrzeby 
przemieszczania 
w obrębie Unii

Z państwa 
członkowskiego 

do innych 
państw 

członkowskich 
przez 

Zjednoczone 
Królestwo lub 

terytoria zależne 
Korony 

Brytyjskiej

Produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego 

i niektóre towary 
objęte 

świadectwami 
określonymi 
w art. 8–29 

rozporządzenia 
wykonawczego 

(UE) 2020/2235

STORAGE-TC- 
PAO

Przesyłki, które 
pochodzą z Unii 

i są 
przemieszczane 

do państwa 
trzeciego lub na 
terytorium oraz 

są 
przemieszczane 
z powrotem do 

Unii po 
rozładunku, 

przechowywa-
niu i ponownym 

załadunku”
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2) w części 3 po pozycji dotyczącej warunku szczególnego „Z państwa członkowskiego do innych państw członkowskich 
przez Zjednoczone Królestwo lub terytoria zależne Korony Brytyjskiej”, a przed pozycją „Zwierzęta wodne – z Rosji do 
Rosji” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Przesyłki, które pochodzą z Unii i są 
przemieszczane do państwa 

trzeciego lub na terytorium oraz są 
przemieszczane z powrotem do Unii 

po rozładunku, przechowywaniu 
i ponownym załadunku

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek towarów, o których mowa 
w części 1 kolumna 4, pochodzących z Unii, które są przemieszczane do strefy, 
o której mowa w części 1 kolumna 2, a następnie są przemieszczane 
z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu i ponownym załadunku 
w tym państwie trzecim lub na tym terytorium, pod warunkiem że towarzyszy 
im wzór świadectwa »STORAGE-TC-PAO« określony w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 oprócz dokumentów towarzyszących 
przesyłce do celów jej wywozu do państwa trzeciego lub na terytorium.”
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