Zawiadomienie o regionach objętych zakazem importu
dla wyznaczonych pozycji kwarantanny
[Wykonanie 2011.6.15] [Obwieszczenie Ministerstwa śywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa nr 201157, 2011.6.15, z częściowymi zmianami]
Ministerstwo śywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (Wydział Kwarantanny i Polityki), 02-500-2119

Art. 1 Cel
Celem niniejszego zawiadomienia jest wspieranie rozwoju branŜy zwierząt gospodarskich oraz
ulepszenie zdrowia publicznego i dobrostanu poprzez blokowanie napływu czynników
chorobotwórczych zakaźnych chorób odzwierzęcych z zagranicy poprzez wskazanie regionów
wyznaczonych pozycji kwarantanny z których import jest zakazany.
Art. 2 Definicje
Pojęcia uŜyte w niniejszym zawiadomieniu są następujące:
1.

2.
3.
4.

„Złośliwa choroba zakaźna zwierząt” oznacza: pryszczycę, pomór bydła, zarazę płucną bydła,
afrykański pomór świń, gąbczastą encefalopatię bydła, przewlekłą chorobę wyniszczającą
zwierzyny płowej, wysoce zjadliwą grypę ptaków.
„Wyznaczone pozycje kwarantanny” oznaczają pozycje wyznaczone przez Art. 31 Ustawy o
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt domowych (zwaną dalej: „Ustawą”).
„Parzystokopytne” oznacza róŜne ssaki kopytne, obejmujące: bydło, świnie, kozy, owce,
zwierzynę płową, hipopotamy, wielbłądy, Ŝyrafy, itp., które posiadają dwa palce na kaŜdej stopie.
„PrzeŜuwacz” oznacza zwierzę, które posiada trzy lub cztery Ŝołądki i ponownie przeŜuwa
pokarm, czyli: bydło, kozy, owce, zwierzyna płowa, itp.

Art. 3 Region objęty zakazem importu itd.
Tabela 1 przedstawia regiony objęte zakazem importu dla wyznaczonych pozycji kwarantanny.
 Spośród pozycji wyznaczonych do kwarantanny, te, które nie pochodzą z wskazanych regionów
objętych zakazem importu, podlegają importowym wymaganiom higieny zawartym w Art. 34(2)
Ustawy.
 Wyznaczone pozycje kwarantanny, które nie podlegają ani wskazanym regionom objętym zakazem
importu podanym w Art. 3(1), ani wymogom higieny importu podanym w Art. 3(2) niniejszego
powiadomienia, nie mogą być importowane, za wyjątkiem tych, którym towarzyszy świadectwo
kwarantanny i które zostały uznane przez Kierownika Agencji ds. Kwarantanny i Inspekcji Zwierząt,
Roślin i Rybołówstwa za nieszkodliwe dla domowych zwierząt gospodarskich i zdrowia publicznego.
Art. 4 Zniesienie regionu objętego zakazem importu, itd.
 Jeśli kraj wskazany jako region objęty zakazem importu w ramach Art. 3(1) zamierza eksportować
wyznaczoną pozycję kwarantannową wytworzoną, wyhodowaną lub przetworzoną w regionie Korei,
powinien poprosić rząd koreański o zniesienie regionu objętego zakazem importu.
 Na taką prośbę Minister śywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa moŜe zezwolić na import,
pod warunkiem, Ŝe przeprowadzi analizę ryzyka importowego zgodnie z następującymi punktami
i określi, czy import jest nieszkodliwy w oparciu o wyniki tej analizy.
1.
2.
3.
4.
5.

zbadanie moŜliwości zezwolenia na import
wysłanie kwestionariusza higieny zwierząt gospodarskich do rządu kraju eksportującego
przegląd odpowiedzi w kwestionariuszu higieny zwierząt gospodarskich
wizja lokalna stanu higieny zwierząt gospodarskich
określenie, czy zezwolenie na import jest moŜliwe
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6.
7.
8.

osiągnięcie porozumienia z krajem eksportującym odnośnie warunków higieny importu zwierząt
lub zwierząt gospodarskich
ustanowienie i ogłoszenie warunków higieny importu
skonsultowanie z (krajem eksportującym) formy zatwierdzenia miejsca eksportu oraz świadectwa
kontroli.

Art. 5 Zakaz importu itd.
Minister śywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa moŜe podjąć działania w celu zapobiegania
napływowi czynników chorobotwórczych w drodze zakazu importu wyznaczonej pozycji kwarantanny
zgodnie z Art. 32 Ustawy lub powstrzymania kontroli zawieszenia wydaną zgodnie z Art. 52(2)
Ustawy, jeśli w regionie, który nie jest wskazany jako region objęty zakazem importu zgodnie z Art.
2(1) wystąpiła złośliwa zakaźna choroba zwierząt lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.
Postanowienie uzupełniające <nr 2011-57, 2011.6.15>
Art. 1 Data wykonania
Niniejsze powiadomienie wchodzi w Ŝycie z dniem 15 czerwca 2011.
Niniejsze powiadomienie zostanie uchylone lub poprawione, biorąc pod uwagę zmianę
ustawodawstwa lub okoliczności, a data upływu jego waŜności to 14 czerwca 2014.
Art. 2 Związek z innymi powiadomieniami
Podczas wdraŜania niniejszego powiadomienia, jeśli inne wymogi higieny importu w ramach Ustawy
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt domowych przywołują region objęty zakazem importu,
zastosowanie ma odpowiednie postanowienie niniejszego powiadomienia.
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Załącznik
Tabela nr 1
Regiony objęte zakazem importu dla wyznaczonych pozycji kwarantanny
1. Zwierzęta
Kategoria

Regiony objęte zakazem importu

A. Parzystokopytne
(za wyjątkiem przeŜuwaczy)

Regiony za wyjątkiem: USA, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii, Danii, Szwecji, Finlandii,
Francji, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii.
B. PrzeŜuwacze
Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii.
C. Ptactwo (w tym zwierzęta domowe i dzikie Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
ptactwo), jednodniowe pisklęta, jaja Zelandii, Tajwanu, USA, Francji, Danii,
wylęgowe, jaja konsumpcyjne
Holandii, Węgier, Kanady, Wielkiej Brytanii,
Polski, Niemiec, Hiszpanii.
D. Strusie (w tym jednodniowe pisklęta i jaja Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
wylęgowe)
Zelandii, Francji, Danii, Kanady.

2. Produkty pochodzenia zwierzęcego, mięso (w tym przetworzone produkty mięsne)
Kategoria

Regiony objęte zakazem importu

A. Wołowina

Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii, Meksyku, USA.
Regiony za wyjątkiem: USA, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii, Szwecji, Danii, Finlandii,
Austrii, Węgier, Polski, Belgii, Meksyku, Chile,
Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Francji, Słowacji,
Szwajcarii, Włoch (tylko w przypadku
produktów przetworzonych), Wielkiej Brytanii,
Niemiec.
Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii.
Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii.
Drób świeŜy, chłodzony, mroŜony.
Regiony za wyjątkiem: Tajwanu, Australii,
Brazylii, USA, Francji, Chile, Danii, Holandii,
Węgier, Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski.
Drób poddany obróbce cieplnej.
Regiony za wyjątkiem: Tajwanu, Australii,
Brazylii, USA, Tajlandii, Chin, Francji, Chile,
Danii, Japonii, Holandii, Węgier, Kanady,
Wielkiej Brytanii, Polski.

B.

Wieprzowina

C.

Kozina, jagnięcina

D. Dziczyzna
E.

Drób

F. Mięso strusia
G. Mięso kangura
H. Gotowana wołowina

Regiony za wyjątkiem: Nowej Zelandii.
Regiony za wyjątkiem: Australii.
Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii, Meksyku, Argentyny, Urugwaju.
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3.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, oprócz mięsa

Kategoria

Regiony objęte zakazem importu

A. Usunięto
B. Surowe mleko

Regiony za wyjątkiem: USA, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii, Japonii, Danii, Szwecji,
Finlandii.
C. Nasienie bydła
Regiony za wyjątkiem: USA, Kanady.
D. Zapłodnione zarodki bydła
Regiony za wyjątkiem: Australii, Nowej
Zelandii, Kanady.
E. Nasienie kóz i owiec
Regiony za wyjątkiem: Australii.
F. Nasienie zwierzyny płowej i produkty ze Regiony za wyjątkiem: Australii (za wyjątkiem
zwierzyny płowej
nasienia), Nowej Zelandii.
G. Pozycje związane z gąbczastą encefalopatią Grecja, Holandia, Dania, Niemcy, Luksemburg,
bydła:
Belgia, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania,
- kości, rogi, itp. przeŜuwaczy (za wyjątkiem
Włochy, Portugalia, Francja, Norwegia,
Rumunia, Macedonia, Bośnia, Bułgaria,
surowej skóry i produktów mlecznych);
- przetworzony produkt białka zwierzęcego:
Słowacja, Słowenia, Albania, Serbia, Chorwacja,
mączka mięsna i kostna, odpadki mięsne,
Polska, Węgry, Austria, Szwecja, Finlandia,
sproszkowane kości, sproszkowane kopyta,
Szwajcaria, Liechtenstein, Czechy, Japonia,
Kanada, Izrael, USA (34 kraje).
wysuszone osocze, mączka rogowa, inne
produkty krwiopochodne, białko
hydrolizowane, mączka z podrobów
drobiowych, mączka z piór, suszony tłuszcz i
olej, mączka rybna, fosforan dwuwapniowy,
Ŝelatyna i mieszanka (pasza sporządzona z
mieszanki powyŜszych pozycji, dodatek do
paszy, premix, itp.).

* Pozycje związane z gąbczastą encefalopatią bydła - pozycje związane, wyłączone:
- mączka rybna produkowana przez zakład produkcji wyłącznie mączki rybnej;
- paczkowana karma dla zwierząt domowych do sprzedaŜy detalicznej, która nie zawiera białka
pochodzącego od przeŜuwaczy;
- łój wołowy zawierający nierozpuszczalne zanieczyszczenia w ilości mniejszej niŜ 0.15%;
- bydlęca surowica płodowa;
- osocze świń wytwarzane w autoryzowanym zakładzie produkcyjnym specjalizującym się w
produkcji osocza świń;
- zapłodnione zarodki bydła przetwarzane zgodnie z wymogiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Transferu Embrionów;
- Ŝelatyna i kolagen pochodzące ze skóry surowej oraz skóry wyprawionej;
- fosforan dwuwapniowy, nie zawierający białka ani tłuszczu;
- białko hydrolizowane pochodzące z wątroby lub serca drobiu;
- krew, osocze, surowica pochodzące od zwierząt innych niŜ przeŜuwacze i stosowane do doświadczeń
lub przygotowania produktu biologicznego oraz albumina i globulina oddzielone od surowicy i osocza
krwi;
- hydrolizat błony śluzowej jelita świń dla celów paszy dla zwierząt (ograniczony do pochodzenia z
Hiszpanii);
- produkty przetworzonego białka zwierzęcego dla celów eksperymentalnych i badawczych, produkty
krwiopochodne nie pochodzące ze substancji szczególnego ryzyka SRM przeŜuwaczy (krew, osocze,
surowica, przeciwciała, przeciwsurowica, czynniki krzepnięcia krwi, czerwone krwinki, białe krwinki,
albumina), linie komórkowe, hybrydomy, przeciwciała monoklonalne, hodowla tkankowa, płyn
puchlinowy, wyciąg, odchody, płyny, hormony, peptydy, tkanka, mocz, przetworzone białko
zwierzęce znajdujące się w zestawie diagnostycznym.
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