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PODROZDZIAŁ D – EKSPORT I IMPORT ZWIERZĄT (RÓWNIEŻ DROBIU) I PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO. CZĘŚĆ 94 – KSIĘGOSUSZ, PRYSZCZYCA, PTASIA GRYPA, RZEKOMY POMÓR DROBIU, 

ŚWIŃSKA GRYPA, WIRUS CHOLERY HOGA I GĄBCZASTA ENCEFALOPATIA BYDŁA: IMPORT ZAKAZANY I 

OGRANICZONY. 

   

    § 94.1 

   Rejony występowania księgosuszu i pryszczycy; zakaz importu 

 

 (a)  Niniejszym zawiadamia się, że zgodnie z § 306 ustawy z dnia 17 czerwca 1930 roku, z 

późniejszymi zmianami (19 U.S.C.  1306), zostało ustalone, a oficjalna informacja została 

przekazana do Sekretarza Skarbu, że: 

     

 (1)   Z wyjątkiem przypadków określonych w § 94.21, księgosusz czy pryszczyca występuje we 

wszystkich regionach świata, z wyjątkiem wymienionych w pkt (a) (2) niniejszego paragrafu; 

    (2) Następujące obszary są uznane za wolne od księgosuszu i pryszczycy: Australia, Austria, 

Bahamy, Barbados, Belgia, Bermudy, Brytyjski Honduras (Belize), Kanada, Wyspy Normandzkie, Chile, 

Kostaryka, Czechy , Dania, Dominikana, Salwador, Fidżi, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania 

(Anglia, Szkocja, Walia i Isle of Man), Grenlandia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Węgry, Islandia, 

Irlandia, Włochy, Jamajka, Japonia, Meksyk, Holandia, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Nikaragua, 

Irlandia Północna, Norwegia, Panama, Papua Nowa Gwinea, Polska, Republika Korei, Hiszpania, 

Terytorium St Pierre i Miquelon, Szwecja, Szwajcaria, Trynidad i Tobago, Powiernicze Wyspy Pacyfiku 

i Urugwaj. 

    (b) Import przeżuwaczy i świń lub świeżego (schłodzonego lub zamrożonego) mięsa przeżuwaczy i 

świń 1 

       który pochodzi z któregokolwiek regionu, w którym występuje księgosusz lub pryszczyca,  jak 

określono w pkt (a) niniejszego paragrafu, lub wpływa do portu albo w inny sposób wkracza na 

terytorium regionu, w którym występuje księgosusz lub pryszczyca, jest zabronione: (1) za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych w paragrafie 92 niniejszego rozdziału dla dzikich przeżuwaczy i dzikich 

świń; (2) za wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie 92 niniejszego rozdziału w odniesieniu 

do importu przeżuwaczy i świń przez Harry S Truman Animal Import Center; (3) za wyjątkiem 

przypadków określonych w pkt (c) niniejszego paragrafu - dla mięsa przeżuwaczy i świń, które 

pochodzi z regionów wolnych od księgosuszu i pryszczycy ale wpływa do portu lub w inny sposób 

wkracza do regionu, w którym występuje księgosusz lub pryszczyca; oraz (4) za wyjątkiem 

przypadków określonych w § 94.4 niniejszego paragrafu dla mięsa gotowanego lub wędzonego z 

regionów, w których występuje księgosusz lub pryszczyca. 

   Przypis(y): 



       

1 Import  zwierząt i mięsa obejmuje dowóz zwierząt lub mięsa w granicach terytorialnych USA 

środkami transportu przeznaczonymi do użytku jako magazyn na morzu lub do innych celów. 

    (c) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień tego paragrafu, świeże (schłodzone lub mrożone) 

mięso przeżuwaczy i świń hodowanych i ubitych w regionie wolnym od pryszczycy i księgosuszu, 

określonych w pkt (a) niniejszego paragrafu,  które podczas transportu do Stanów Zjednoczonych 

wpływa do portu lub w inny sposób wkracza na teren regionu, gdzie występuje księgosusz lub 

pryszczyca, może być importowane pod warunkiem, że wszystkie z następujących warunków są 

spełnione: 

    

(1)  Do mięsa dołączane jest zagraniczne świadectwo kontroli mięsa wymagane zgodnie z paragrafem 

327.4 niniejszego tytułu oraz, po dostarczeniu mięsa do Stanów Zjednoczonych, zagraniczne 

świadectwo kontroli mięsa jest okazywane upoważnionemu inspektorowi w porcie przybycia; 

(2) Mięso umieszcza się w nośniku transportowym w ładowni, kabinie, lub, jeśli mięso jest w 

kontenerach, w kontenerze, który zaplombowano w regionie pochodzenia przez pracownika tego 

regionu seryjnie numerowaną plombą zatwierdzoną przez agencję APHIS, tak aby zapobiec 

kontaktowi  mięsa z jakimkolwiek innym ładunkiem, przeładunkowi mięsa po zaplombowaniu 

ładowni, kabiny lub kontenera, oraz dodawaniu lub odejmowaniu ładunku z zaplombowanej ładowni, 

kabiny lub kontenera w czasie transportu do Stanów Zjednoczonych. 

(3) Jeśli którykolwiek zagraniczny funkcjonariusz złamie plombę stosowaną w regionie pochodzenia w 

celu kontroli mięsa, zobowiązany jest on ponownie zaplombować  ładownię, kabinę lub kontener  

plombą o nowym numerze seryjnym; i jeśli którykolwiek z członków załogi statku złamie plombę, 

numer seryjny plomby, miejsce plomby oraz powód zerwania plomby są zapisywane w dzienniku 

pokładowym. 

(4) Numery seryjne plomb stosowanych do uszczelniania ładowni, kabiny lub kontenera  są 

zapisywane w świadectwach kontroli zagranicznego mięsem, które są dołączane do mięsa; 

 (5) Po przybyciu przewoźnika do portu w Stanach Zjednoczonych przedstawiciel APHIS potwierdza , 

że plomby są w stanie nienaruszonym  i stwierdza, że nie ma dowodów wskazujących, że 

manipulowano przy którejkolwiek z plomb; Jeżeli przedstawiciel stwierdzi, że którakolwiek z plomb 

została złamana lub ma inny numer niż ten zapisany w świadectwie kontroli zagranicznego mięsa, 

mięso to może zostać uznane za spełniające warunki wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych tylko 

pod warunkiem, że dostępny będzie personel APHIS, który skontroluje ładownię, kabinę, kontener, 

paczki mięsa i wszelką towarzyszącą dokumentację; importer dostarcza dodatkową dokumentację 

(kopie stron z dziennika pokładowego podpisane przez upoważnionego urzędnika, lub zaświadczenia 

obcego rządu, że oryginalna plomba została usunięta i nałożona nowa przez urzędników tego rządu), 

która dostatecznie wykazuje, że mięso nie zostało zanieczyszczone lub narażone na zanieczyszczenia 

podczas transportu z regionu pochodzenia do Stanów Zjednoczonych; oraz 

    (6) Mięso kontrolowane przez upoważnionego kontrolera odpowiada treści świadectwa kontroli 

zagranicznego mięsa. 

 (Zatwierdzone przez Biuro Zarządzania i Budżetu pod numerem kontrolnym 0579-0015) 

    [30 FR 12118, 23 września 1965] 



     

      Nota redakcyjna: 

W kwestii cytatów z Federalnego Rejestru rzutujących na § 94.1, zobacz Listę CFR Objętych 

Paragrafów  w sekcji Znajdź Pomoc tej części. 


