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WYMAGANIA WETERYNARYJNE  

DLA TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI  

(NADZOROWI) WETERYNARYJNEJ 

Wymogi sanitarno-weterynaryjne dla towarów podlegających kontroli (nadzorowi) 

weterynaryjnej (zwane dalej Wymogami), znajdujących się w Spisie towarów 

podlegających kontroli (nadzorowi) weterynaryjnej (zwanych dalej towarami 

podlegającymi kontroli), zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony terytorium 

Republiki Tadżykistanu przed zawleczeniem i rozprzestrzenianiem się czynników 

wywołujących choroby zakaźne zwierząt, w tym wspólnych dla zwierząt oraz 

człowieka, jak również towarów nieodpowiadających Wymogom weterynaryjnym. 

Terminy wykorzystywane w Wymogach sanitarno-weterynaryjnych 

„Regionalizacja” – określenie korzystnej lub niekorzystnej sytuacji epizootycznej 

kraju lub jego terytorium administracyjnego (stan, prowincja, republika, obwód, 

kraj, rejon, gospodarstwo itd.) pod kątem chorób zakaźnych zwierząt włączonych do 

wykazu chorób niebezpiecznych i kwarantannowych. 

Regionalizacja przeprowadzana jest zgodnie z rekomendacjami OIE (dalej OIE). 

„Zakład” – obiekt podlegający kontroli (budynek, budowla, statek itd.), w którym 

prowadzony jest ubój zwierząt, a także odbywa się produkcja, przetwórstwo, jak 

również przechowywane są towary podlegające kontroli, za wyjątkiem zwierząt 

„Zakład sztucznego unasienniania” – zakład produkujący, przechowujący i 

przetwarzający materiał genetyczny 

„Zwierzęta produkcyjne” – zwierzęta wykorzystywane celem pozyskania produktów 

do spożycia przez ludzi 

„Gospodarstwo” – budynek (budowla), zoo, ferma, cyrk lub działka ziemi 

wykorzystywane do utrzymywania zwierząt 

„Upoważnione organy” – organy i instytucje państwowe prowadzące działalność w 

zakresie weterynarii 

 

 



Postanowienia ogólne 

Wwóz towarów podlegających kontroli z zagranicznych gospodarstw lub zakładów 

włączonych do Rejestru organizacji i osób zajmujących się produkcją, 

przetwórstwem i/lub przechowywaniem towarów podlegających kontroli, 

wwożonych na teren Republiki Tadżykistanu. 

Wwóz towarów podlegających kontroli z terytorium jednego państwa na terytorium 

Republiki Tadżykistanu dozwolony jest w przypadku organizacji i osób zajmujących 

się produkcją, przetwórstwem, transportem i/lub przechowywaniem towarów 

podlegających kontroli, włączonych do Rejestru organizacji i osób zajmujących się 

produkcją, przetwórstwem, transportem i przechowywaniem towarów wwożonych z 

terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa. 

Wwóz na terytorium wskazanych powyżej towarów podlegających kontroli odbywa 

się zgodnie z Wymaganiami sanitarno-weterynaryjnymi dot. prowadzenia kontroli 

weterynaryjnej na granicy państwowej państwa importującego. 

Wwóz towarów podlegających kontroli na terytorium kraju importu odbywa się pod 

warunkiem posiadania zezwolenia na wwóz wydanego przez upoważniony organ 

kraju importu, na terytorium którego wwożone są towary podlegające kontroli, jeśli 

niniejsze Wymagania nie stanowią inaczej. 

Wwóz towarów podlegających kontroli na terytorium Republiki Tadżykistanu 

odbywa się pod warunkiem posiadania świadectwa weterynaryjnego wydanego przez 

właściwy organ kraju wysyłki, jeśli niniejsze Wymagania nie stanowią inaczej. 

Upoważnione organy kraju importu i kraju eksportu mogą uzgodnić w trybie 

dwustronnym wzory świadectw weterynaryjnych dla wwożonych towarów 

podlegających kontroli. Wzory wskazanych świadectw weterynaryjnych  wysyłane są 

do punktów państwowego nadzoru weterynaryjnego lub w inne miejsca określone w 

przepisach prawnych Republiki Tadżykistanu. 

Towary podlegające kontroli przewożone są z terytorium jednego państwa na 

terytorium innego państwa (jeśli niniejsze Wymagania nie stanowią inaczej) wraz ze 

świadectwem weterynaryjnym wydawanym przez upoważnione organy państw 

zgodnie z jednolitymi formularzami zatwierdzonymi przez nadrzędne organy 

weterynaryjne. 

Zwierzęta wwożone na terytorium Republiki Tadżykistanu powinny być 

identyfikowane w sposób indywidulany lub grupowy. 

Dopuszcza się wwóz niezidentyfikowanych zwierząt celem utrzymywania w 

warunkach gospodarskich, kolekcjach, ogrodach zoologicznych, cyrkach, celem 

wykorzystania jako zwierzęta eksperymentalne. 

Zwierzęta produkcyjne wwożone z innych państw nie powinny otrzymywać pasz 

zawierających komponenty od przeżuwaczy za wyjątkiem komponentów, których 

wykorzystanie jest dopuszczalne zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych 

OIE (zwanym dalej kodeksem OIE). 



Zwierzęta produkcyjne wwożone z państw obcych nie powinny być poddawane 

działaniu naturalnych lub syntetycznych estrogenów, substancji hormonalnych 

oraz tyreostatyków za wyjątkiem działań profilaktycznych i leczniczych. 

W przypadku wwozu zwierząt z innych państw w zależności od sytuacji 

epizootycznej dotyczącej chorób zwierząt na terytorium administracyjnym państwa 

(w gospodarstwie), z którego dokonuje się wwozu, wwożone zwierzęta mogą być 

zaszczepione lub niezaszczepione przeciwko chorobom zwierząt wskazanym w 

niniejszych Wymaganiach. O konieczności zaszczepienia zwierząt decyduje 

upoważniony organ Republiki Tadżykistanu, na terytorium której dokonuje się 

wwozu zwierząt, jeśli niniejsze Wymagania nie stanowią inaczej.  

Zwierzęta wwożone z innych państw poddawane są kwarantannie w kraju wysyłki i 

w kraju odbiorcy. O konieczność przeprowadzenia, czasie trwania i warunkach 

kwarantanny decyduje upoważniony organ weterynaryjny Republiki Tadżykistanu, 

na terytorium której planuje się dokonać wwozu zwierząt. 

W czasie kwarantanny na terytorium państw badania diagnostyczne zwierząt 

przeprowadzane są metodami i sposobami zalecanymi przez OIE, jeśli upoważniony 

organ weterynaryjny Republiki Tadżykistanu, na terytorium której planuje się 

dokonać wwozu zwierząt, nie postanowił inaczej. Jeżeli w czasie kwarantanny na 

podstawie wyników badań diagnostycznych zostaną stwierdzone reakcje pozytywne 

(serologiczne, alergologiczne i inne), upoważniony organ weterynaryjny Republiki 

Tadżykistanu uprawniony jest do odmowy zezwolenia na wwóz całej partii zwierząt 

poddawanych kwarantannie lub tych z nich, u których stwierdzono takie reakcje. 

W przypadku wwozu na teren Republiki Tadżykistanu zwierząt z państw urzędowo 

wolnych od chorób przewidzianych w niniejszych Wymaganiach badania 

diagnostyczne takich zwierząt na dane choroby mogą nie być przeprowadzane w 

kraju wysyłki. Decyzję w tej kwestii podejmuje upoważniony organ Republiki 

Tadżykistanu, na terytorium której dokonuje się wwozu zwierząt. 

W czasie kwarantanny przy wwozie badania diagnostyczne zwierząt przeprowadzane 

są w trybie określonym w niniejszych Wymaganiach dotyczących przeprowadzenia 

wspólnych kontroli obiektów i pobierania próbek towarów podlegających nadzorowi 

weterynaryjnemu. Jeśli w trakcie badań na terytorium kraju wysyłki uzyskano 

wyniki pozytywne lub budzące wątpliwości, niezwłocznie jest o tym informowany 

upoważniony organ weterynaryjny kraju odbiorcy. Jeżeli w trakcie badań na 

terytorium Republiki Tadżykistanu uzyskano pozytywne lub budzące wątpliwości 

wyniki badań diagnostycznych, niezwłocznie jest o tym informowany właściwy 

organ weterynaryjny kraju wysyłki. 

Zwierzęta mogą zostać poddane zabiegom przeciwko pasożytom wewnętrznym oraz 

zewnętrznym, co odnotowuje się w świadectwie zdrowia. 

W stosunku do wymogów dotyczących towarów podlegających kontroli, wwożonych 

z innych państw, nieokreślonych w niniejszych Wymaganiach, mają zastosowanie 

wymogi określone w przepisach prawnych Republiki Tadżykistanu, na terytorium 

której wwożony jest towar podlegający kontroli. Na terytorium Republiki 



Tadżykistanu mogą być wwożone preparaty lecznicze dla zwierząt, systemy 

diagnostyczne, środki do zabiegów przeciwko pasożytom oraz dodatki paszowe dla 

zwierząt, wpisane do Ewidencji zarejestrowanych preparatów leczniczych dla 

zwierząt, systemów diagnostycznych, środków do zabiegów przeciwko pasożytom 

oraz dodatków paszowych dla zwierząt. 

Środki transportu do przewozu  towarów podlegających kontroli  przy wwozie ich z 

innych państw powinny zostać oczyszczone i przygotowane zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w kraju wysyłki. 

Rozdział 19 

WYMOGI WETERYNARYJNE 

w przypadku wwozu na terytorium Republiki Tadżykistanu mleka od 

bydła i małych przeżuwaczy i produktów mlecznych  

 

Do wwozu na teren Republiki Tadżykistanu dopuszcza się mleko i produkty mleczne 

pozyskane od zdrowych zwierząt pochodzących z gospodarstw urzędowo wolnych  

od chorób zakaźnych zwierząt, w tym: 

- pryszczycy – w ciągu ostatnich 12 miesięcy na terytorium państwa  

lub terytorium administracyjnym zgodnie z regionalizacją; 

- księgosuszu – w ciągu ostatnich 24 miesięcy na terytorium państwa  

lub terytorium administracyjnym zgodnie z regionalizacją; 

- pomoru małych przeżuwaczy – w ciągu ostatnich 36 miesięcy na terytorium 

państwa lub terytorium administracyjnym zgodnie z regionalizacją; 

- zarazy płucnej bydła – w ciągu ostatnich 24 miesięcy na terytorium państwa  

lub terytorium administracyjnym zgodnie z regionalizacją; 

- białaczki – w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gospodarstwie; 

- brucelozy budła, tuberkulozy i paratuberkulozy – w ciągu ostatnich 6 miesięcy  

w gospodarstwie; 

- brucelozy owiec i kóz, tuberkulozy małych przeżuwaczy – w ciągu ostatnich  

6 miesięcy w gospodarstwie; 

- ospy owiec i kóz – w ciągu ostatnich 6 miesięcy na terytorium państwa  

lub terytorium administracyjnym zgodnie z regionalizacją. 

 Mleko wykorzystywane do wytwarzania produktów mlecznych zostało poddane 

obróbce termicznej wystarczającej do zniszczenia patogenów niebezpiecznych dla 

zdrowia człowieka. Dostarczane produkty mleczne powinny zostać poddane 

procesowi obróbki, w wyniku której powinien zostać zagwarantowany brak flory 

patogennej zdolnej do życia. Produkty mleczne zostały uznane za przydatne do 

spożycia.  



Wskaźniki mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i chemiczno-toksykologiczne oraz 

radiologiczne mleka i produktów mlecznych powinny odpowiadać  obowiązującym 

na terytorium kraju importu wymogom i przepisom weterynaryjnym oraz 

sanitarnym. 

Do wwozu na terytorium kraju importu nie dopuszcza się mleka i produktów 

mlecznych o zmienionych parametrach organoleptycznych lub których opakowanie 

zostało naruszone.  

 

 


