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Świadectwo zdrowia dla przywozu zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, do 
obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów” oraz otwartych obiektów, w których utrzymuje 

się zwierzęta ozdobne GBHC059E 
PAŃSTWO: Państwa objęte przejściowymi wymaganiami  
importowymi (*) 

Świadectwo zdrowia do Wielkiej Brytanii, Wysp 
Normandzkich i Wyspy Man 
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1.1. Nadawca  
Nazwa 
Adres 
 
  

      I.2.  Numer referencyjny świadectwa  I.2.a. UNN 

   
  I.3.  Właściwy organ centralny 

Telefon       I.4.  Właściwy organ lokalny 

I.5. Odbiorca  
Nazwa 

I.6.  
  
  
  
  

Adres 

Kod pocztowy 
Telefon 

I.7.  Państwo pochodzenia    Kod ISO  I.8.  Region pochodzenia  Kod I.9.   Państwo 
przeznaczenia    

Kod ISO I.10. Region przeznaczenia   Kod 

 
             

I.11. Miejsce pochodzenia I.12 Miejsce przeznaczenia 
 

Zatwierdzone gospodarstwo akwakultury □            Inne □  

Nazwa                            
Adres 

 
Numer zatwierdzenia   Nazwa 

Adres 

  
  

Numer zatwierdzenia 
  

  Kod pocztowy 
  

  

I.13. Miejsce załadunku I.14. Data wyjazdu                                       Czas wyjazdu 

Nazwa                            
Adres 

 
Numer zatwierdzenia     

  
  

I.15. Środki transportu I.16.  

Samolot □ Statek □       Kolej □ 

 

Samochód □             Inne □ 

Oznakowanie: 
Numer(y):  

I.17. Numer(y) CITES: 

 

I.18. Opis zwierząt I.19. Kod towaru (kod CN)  

 

I.20. Ilość     

 

I.21. I.22. Liczba opakowań 

 

I.23. Nr plomby/kontenera I.24. 

 

I.25. Cel certyfikacji towaru: 

Hodowla □          Kwarantanna □           Obszary umieszczenia □           Inne □           Zwierzęta domowe □           Cyrk / wystawa □  

 

I.26.  I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich i 

Wyspy Man   □ 

 

I.28. Oznakowanie towaru 

 

Gatunek (nazwa systematyczna) Ilość 
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 II.    Informacje zdrowotne  

 
II.a.  Numer referencyjny 

świadectwa  
II.b. UNN 

II.1  Wymagania ogólne 
  
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa w 

części I niniejszego świadectwa: 
 
II.1.1  zostały poddane badaniu w ciągu 72 godzin przed załadunkiem i nie wykazały klinicznych objawów choroby; 
 
II.1.2  nie podlegają żadnym zakazom ze względu na niewyjaśnione przypadki podwyższonej śmiertelności; 
 
II.1.3  nie zostały przeznaczone do zniszczenia ani uboju w celu wyeliminowania jakichkolwiek chorób; oraz 
 
II.1.4  pochodzą z gospodarstw akwakultury podlegających nadzorowi właściwego organu; 
 
II.1.5 (1)  [w przypadku mięczaków każda część przesyłki była poddana oględzinom i nie wykryto osobników innych 

gatunków mięczaków niż wymienione w części I niniejszego świadectwa.] 
 
II.2 (1)(2)(3) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na epizootyczną martwicę układu krwionośnego (EHN), 

bonamiozę (Bonamia exitiosa), perkinsozę (Perkinsus marinus), zakażenie Microcytos mackini, zespół 
Taura i/lub chorobę żółtej głowy 

  
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa 

powyżej: 
  
 (1)(5) [pochodzą z państwa/terytorium, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [EHN] (1) [bonamiozy (Bonamia 

exitiosa)] (1) [perkinsozy (Perkinsus marinus)] (1) [zakażenia Microcytos mackini] (1) [zespołu Taura] (1) [choroby 
żółtej głowy] zgodnie z odpowiednią normą OIE przez właściwy organ państwa pochodzenia, lub w wyniku procesu 
równoważnego do Decyzji 2009/177; oraz 

 
(i) gdzie odnośne choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o 

podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy organ, 
(ii) wszystkie wprowadzane gatunki podatne na odnośne choroby pochodzą z obszaru uznanego za wolny 

od choroby, oraz 
(iii) gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom]; 

 
albo (1)(3)(5) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych, zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.]] 
 
II.3  (1)(4) [Wymagania dotyczące gatunków-wektorów epizootycznej martwicy układu krwionośnego (EHN), 

bonamiozy (Bonamia exitiosa), perkinsozy (Perkinsus marinus), zakażenia Microcytos mackini, zespołu 
Taura i/lub choroby żółtej głowy 

 
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej, 

które należy uznać za potencjalne wektory (1) [EHN] (1) [bonamiozy (Bonamia exitiosa)] (1) [perkinsozy (Perkinsus 
marinus)] (1) [zakażenia Microcytos mackini] (1) [zespołu Taura] (1) [choroby żółtej głowy], ponieważ należą do 
gatunków wymienionych w kolumnie 2 i spełniają warunki określone w kolumnie 3 tabeli w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1251/2008: 

 
 (1)(5) [pochodzą z państwa/terytorium, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [EHN] (1) [bonamiozy (Bonamia 

exitiosa)] (1) [perkinsozy (Perkinsus marinus)] (1) [zakażenia Microcytos mackini] (1) [zespołu Taura] (1) [choroby 
żółtej głowy] zgodnie z odpowiednią normą OIE przez właściwy organ państwa pochodzenia, lub w wyniku procesu 
równoważnego do Decyzji 2009/177; oraz 

 
(i) gdzie odnośne choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o 

podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy organ, 
(ii) wszystkie wprowadzane gatunki podatne na odnośne choroby pochodzą z obszaru uznanego za wolny 

od choroby, oraz 
(iii) gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom]; 

 
albo (1)(5) [zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.]] 
 
II.4 (1)(2)(3) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), zakaźną 

martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA), zakażenie 
herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, bonamiozę (Bonamia ostreae) 
i/lub zespół WSS 

  
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa 
 wyżej: 
 
 (1)(6) [pochodzą z państwa/terytorium, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) 
 [KHV] (1) [zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens] (1) [bonamiozy (Bonamia ostreae)] (1) [zespołu 
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II.    Informacje zdrowotne  

 
II.a.  Numer referencyjny 

świadectwa  
II.b. UNN 

 WSS] zgodnie z odpowiednią normą OIE przez właściwy organ państwa pochodzenia, lub w wyniku procesu 
 równoważnego do Decyzji 2009/177; oraz 
 

(i) gdzie odnośne choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o 
podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy organ, 

(ii) wszystkie wprowadzane gatunki podatne na odnośne choroby pochodzą z obszaru uznanego za wolny 
od choroby, oraz 

(iii) gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom]; 
 
albo (1)(3)(6) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych, zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.]] 
 
II.5 (1)(4) [Wymagania dotyczące gatunków-wektorów wirusowej posocznicy krwotoczną (VHS), zakaźnej 

martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźnej anemii łososi (ISA), zakażenia 
herpeswirusem koi (KHV), zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, bonamiozy (Bonamia 
ostreae) i/lub zespołu WSS 

 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa 
wyżej,  które należy uznać za potencjalne wektory (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [zakażenia wywoływanego przez 
 Marteilia refringens] (1) [bonamiozy (Bonamia ostreae)] (1) [zespołu WSS], ponieważ należą do gatunków 
 wymienionych w kolumnie 2 i spełniają warunki określone w kolumnie 3 tabeli w załączniku I do rozporządzenia 
(WE)  nr 1251/2008: 
 
 (1)(6) [pochodzą z państwa/terytorium, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) 
 [KHV] (1)  [zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens] (1) [bonamiozy (Bonamia ostreae)] (1) [zespołu 
 WSS] zgodnie z odpowiednią normą OIE przez właściwy organ państwa pochodzenia, lub w wyniku procesu 
 równoważnego do  Decyzji 2009/177; oraz 
 

(i) gdzie odnośne choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o 
podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy organ, 

(ii) wszystkie wprowadzane gatunki podatne na odnośne choroby pochodzą z obszaru uznanego za wolny 
od choroby, oraz 

(iii) gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom]; 
 
albo (1)(6) [zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.]] 
 
II.6  Wymagania dotyczące transportu i oznakowania 
 

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że: 
 
II.6.1  zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej zostały umieszczone w warunkach, w tym w wodzie odpowiedniej 

jakości, które nie mają wpływu na ich status zdrowotny; 
 
II.6.2  pojemnik transportowy lub statek z sadzem przed załadunkiem jest czysty i zdezynfekowany lub uprzednio 

nieużywany; oraz 
 
II.6.3 przesyłka jest opatrzona czytelną etykietą znajdującą się na zewnątrz pojemnika lub, w razie przewozu na statku z 

sadzem, w manifeście ładunkowym, zawierającą stosowne informacje, o których mowa w rubrykach I.7–I.13 w 

części I niniejszego świadectwa, a także następujące stwierdzenie: 
  
  (1) [„(1) [Dzikie] (1) [Ryby] (1) [Mięczaki] (1) [Skorupiaki] przeznaczone do celów hodowlanych w Wielkiej 

 Brytanii”], 
 
 albo  (1) [„(1) [Dzikie] (1) [Mięczaki] przeznaczone do obszarów umieszczenia w Wielkiej Brytanii”], 
 
 albo  (1) [„(1) [Dzikie] (1) [Ryby] (1) [Mięczaki] (1) [Skorupiaki] przeznaczone do łowisk typu ‘wpuść i złów’ w 

Wielkiej  Brytanii”], 
 
 albo (1) [„(1) [Ozdobne] (1) [Ryby] (1) [Mięczaki] (1) [Skorupiaki] przeznaczone do otwartych obiektów, w których 

 utrzymuje się zwierzęta ozdobne, w Wielkiej Brytanii”], 
 
 albo  (1) [„(1) [Dzikie] (1) [Ryby] (1) [Mięczaki] (1) [Skorupiaki] przeznaczone do poddania kwarantannie w Wielkiej 

 Brytanii”]. 
 
II.7  (1)(7) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wiosenną wiremię karpi (SVC), bakteryjną chorobę 

nerek (BKD), zakaźną martwicę trzustki (IPN),  zakażenie alfawirusem ryb łososiowatych (SAV) oraz 

zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris (GS)  
  
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa 

powyżej, 
 
 (1) [pochodzą z państwa/terytorium lub jego części: 
 



PAŃSTWO: Państwa objęte przejściowymi wymaganiami  
importowymi (*) 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów 
hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu 

„wpuść i złów” oraz otwartych obiektów, w których 

utrzymuje się zwierzęta ozdobne 

 

4 / 6 
PL 

C
z
ę
ś
ć
 I
I:

 P
o
ś
w

ia
d

c
z
e
n

ia II.    Informacje zdrowotne  

 
II.a.  Numer referencyjny 

świadectwa  
II.b. UNN 

a)  w których (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] (1) [SAV] podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu 
organowi, a zgłoszenia o podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez 
właściwy organ, 

 
b)  w których wszystkie zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na odnośne choroby, 

wprowadzane do państwa/terytorium lub jego części, spełniają wymagania określone w części II.7 
niniejszego świadectwa, 

 
c)  w których gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom, 

oraz 
 
d)  (1) [które, w przypadku (1) [IPN] (1) [BKD], spełniają wymagania w zakresie statusu wolnego od choroby, 

równoważne z wymaganiami określonymi w decyzji 2009/177.] 
 
lub  (1) [które, w przypadku (1) [SVC] (1) [GS] (1) [SAV], spełniają wymagania w zakresie statusu wolnego od 

choroby, określone w odpowiedniej normie OIE.] 
 
lub  (1) [które, w przypadku (1) [SVC] (1) [BKD] (1) [IPN] (1) [SAV], obejmują pojedyncze gospodarstwo, które 

pod nadzorem właściwego organu: 
 

(i) zostało opróżnione, wyczyszczone i zdezynfekowane, a także było nieużywane przez co 
najmniej 6 tygodni, 

(ii) zostało uzupełnione zwierzętami z obszarów poświadczonych jako wolne od danej choroby 
przez właściwy organ.]] 
 

lub  (1) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych podatnych na (1) [SVC] (1) [BKD] (1) [IPN] (1) [SAV], zostały poddane 
kwarantannie w warunkach co najmniej równoważnych warunkom określonym w decyzji 2008/946/WE.] 

 
lub (1) [w przypadku przesyłek, w odniesieniu do których zastosowanie mają wymagania dotyczące GS, były 

przechowywyane, bezpośrednio przed wywozem, w wodzie o zasoleniu wynoszącym co najmniej 25 części na 
tysiąc, nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, przy czym inne żywe zwierzęta wodne należące do gatunków 
podatnych na GS nie zostały w tym okresie wprowadzone.] 

 
lub (1) [w przypadku ikry zaoczkowanej, w odniesieniu do której maja zastosowanie wymagania dotyczące GS, 

dokonano jej dezynfekcji przy użyciu metody, która okazała się skuteczna w zwalczaniu GS.]] 
 
II.8  (1) (6) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na herpeswirus ostryg 1 μνar (OsHV-1 μνar) 
 
 Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa 

powyżej, 
 
 (1) [pochodzą z państwa/terytorium lub jego części: 
 

a) w których OsHV-1 μνar podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o 
podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy organ, 

b)  
c) w których wszystkie zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na OsHV-1 μνar, 

wprowadzane do państwa/terytorium lub jego części, spełniają wymagania określone w części II.8 
niniejszego świadectwa, oraz spełniają wymagania w zakresie statusu wolnego od choroby, równoważne 
z wymaganiami określonymi w decyzji 2009/177,]] 

d)  
albo (1) [zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.]] 
  
 
Uwagi: 
 
Odniesienia do Wielkiej Brytanii w niniejszym świadectwie dotyczą także Wysp Normandzkich i Wyspy Man. 
 
Odniesienia do prawodawstwa Unii Europejskiej zawarte w niniejszym świadectwie dotyczą bezpośrednio przepisów UE, 
które zostały utrzymane w Wielkiej Brytanii (utrzymane prawodawstwo UE jak zdefiniowano w Umowie Wyjścia z 2018 r.). 
 
(*) Państwa objęte przejściowymi wymaganiami importowymi obejmują: państwa członkowskie UE, Lichtenstein, Norwegię, 
Islandię, Wyspy Owcze i Szwajcarię. 
 
 

Część I: 
 
Rubryka I.19: Użyć właściwego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS) Światowej Organizacji Celnej pod 

następującymi pozycjami: 0301, 0306, 0307, 0308 lub 0511; 
 
 



PAŃSTWO: Państwa objęte przejściowymi wymaganiami  
importowymi (*) 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów 
hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu 

„wpuść i złów” oraz otwartych obiektów, w których 

utrzymuje się zwierzęta ozdobne 

 

5 / 6 
PL 

C
z
ę
ś
ć
 I
I:

 P
o
ś
w

ia
d

c
z
e
n

ia
 

II.    Informacje zdrowotne  
 

II.a.  Numer referencyjny 

świadectwa  
II.b. UNN 

Rubryka I.20 i I.28: Jeśli chodzi o ilość, podać łączną liczbę kg, z wyjątkiem ryb ozdobnych. 
  
Rubryka I.25: Zaznaczyć odpowiednio: opcję „Hodowla”, jeżeli przeznaczone do celów hodowlanych, „Obszary 

umieszczenia”, jeżeli przeznaczone do obszarów umieszczenia, „Zwierzęta domowe” w przypadku 
ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do sklepów zoologicznych lub podobnych podmiotów w celu 
odsprzedaży, „Cyrk/Wystawa”, w przypadku ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do akwariów 
wystawowych lub podobnych zakładów, lecz nie w celu odsprzedaży, „Kwarantanna”, jeżeli zwierzęta 
akwakultury są przeznaczone do miejsca kwarantanny oraz „Inne”, jeżeli przeznaczone do łowisk typu 
„wpuść i złów”. 

 
Część II: 
 
(1)  Niepotrzebne skreślić. 
 
(2) Część II.2 I II.4 niniejszego świadectwa mają zastosowanie wyłącznie do gatunków podatnych na co najmniej jedną z 

chorób określonych w nagłówku danej części. Gatunki podatne są wymienione w załączniku 1A do rozporządzenia 
(WE) 1251/2008. 

 
(3) Przesyłki dzikich zwierząt wodnych można przywozić niezależnie od wymagań części II.2 i II.4 niniejszego 

świadectwa, o ile są przeznaczone do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania ustanowione w decyzji 
2008/946/WE. 

 
(4)  Część II.3 I II.5 niniejszego świadectwa mają zastosowanie wyłącznie do gatunków-wektorów co najmniej jednej z 

chorób określonych w nagłówku danego punktu. Potencjalne gatunki-wektory i warunki decydujące o tym, które 
przesyłki zwierząt należących do tych gatunków należy traktować jako przesyłki zwierząt należących do gatunków-
wektorów, są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008. Przesyłki zawierające zwierzęta 
należące do potencjalnych gatunków-wektorów można przywozić niezależnie od wymagań wskazanych w części II.3 i 
II.5, jeżeli nie są spełnione warunki określone w kolumnie 4 tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1251/2008 lub jeżeli zwierzęta te są przeznaczone do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania ustanowione w 
decyzji 2008/946/WE. 

 
(5)  Aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium Wielkiej Brytanii, należy zachować jedno z tych stwierdzeń, 

w przypadku gdy przesyłki zawierają zwierzęta należące do gatunków podatnych na EHN, bonamiozę (Bonamia 
exitiosa), perkinsozę (Perkinsus marinus), zakażenie Microcytos mackini, zespół Taura lub chorobę żółtej głowy, lub 
do gatunków-wektorów wymienionych chorób. 

 
(6)  Aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium Wielkiej Brytanii, do strefy lub enklawy uznanych za wolne 

od VHS, IHN, ISA, KHV, zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, bonamiozy (Bonamia ostreae) lub 
zespołu WSS, albo objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób równoważnych do ustanowionego na 
podstawie decyzji 2008/896, należy zachować jedno z tych stwierdzeń, w przypadku gdy dana przesyłka zawiera 
zwierzęta należące do gatunków podatnych na te choroby lub gatunków-wektorów chorób, od których dane obszary 
są wolne lub których dotyczą wymienione programy. Dane dotyczące chorobowego każdego gospodarstwa i obszaru 
hodowli mięczaków w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronach internetowych:  

 https://www.gov.uk/government/groups/fish-health-inspectorate#disease-status-of-fish-shellfish-and-crustacea-in-
england-and-wales 

 https://www.gov.scot/publications/registers-of-authorised-aquaculture-production-businesses-and-authorised-
processing-establishments/ 

 https://www.gov.scot/publications/health-status-of-fish-and-shellfish-diseases-in-scotland/ 
 
(7)  Część II.7 niniejszego świadectwa ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek przeznaczonych dla Wielkiej Brytanii lub 

jej części uznanych za wolne od chorób lub dla których istnieje program zwalczania lub nadzoru w odniesieniu do 
SVC, BKD, IPN, GS lub SAV, a dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków wymienionych w Liście 1 
Rozporządzenia Zdrowie Zwierząt Wodnych (Anglia i Walia) z 2009 r. lub Rozporządzenia Zdrowie Zwierząt 
Wodnych (Szkocja) z 2009 r.  (które właściwe), jako podatne na choroby, dla których stosuje się status wolności od 
choroby lub które obejmują programy ich zwalczania lub nadzoru. 

 
 Część II.7 ma również zastosowanie do przesyłek ryb należących do jakiegokolwiek gatunku, pochodzących z wód, w 

których występują zwierzęta należące do gatunków wymienionych w Liście 1 Rozporządzenia Zdrowie Zwierząt 
Wodnych (Anglia i Walia) z 2009 r. lub Rozporządzenia Zdrowie Zwierząt Wodnych (Szkocja) z 2009 r.  (które 
właściwe), jako gatunki podatne na zakażenie GS, w przypadku gdy przesyłki te są przeznaczone dla Wielkiej 
Brytanii lub jej części wymienionych w załączniku I do decyzji 2010/221/UE jako wolne od GS. 

 
 Przesyłki dzikich zwierząt wodnych, w przypadku których zastosowanie mają wymagania dotyczące SVC, SAV, IPN 

lub BKD, mogą być przywożone niezależnie od wymagań części II.7 niniejszego świadectwa, o ile są przeznaczone 
do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania ustanowione w decyzji 2008/946/WE. 

 
(8)  Część II.8 niniejszego świadectwa ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek przeznaczonych dla Wielkiej Brytanii lub 

jej części uznanych za wolne od chorób lub objętych programem zwalczania lub nadzoru w odniesieniu do OsHV-1 
μνar, a dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków wymienionych w w Liście 1 Rozporządzenia Zdrowie 
Zwierząt Wodnych (Anglia i Walia) z 2009 r. lub Rozporządzenia Zdrowie Zwierząt Wodnych (Szkocja) z 2009 r.  
(które właściwe), jako podatne na OsHV-1 μνar. 

 



PAŃSTWO: Państwa objęte przejściowymi wymaganiami  
importowymi (*) 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów 
hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu 

„wpuść i złów” oraz otwartych obiektów, w których 

utrzymuje się zwierzęta ozdobne 
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 II.    Informacje zdrowotne  
 

II.a.  Numer referencyjny świadectwa  II.b. UNN 

 
Wymagania określone w części II.8 nie mają zastosowania do przesyłek przeznaczonych do miejsca kwarantanny 
spełniającego wymagania co najmniej równoważne wymaganiom ustanowionym w decyzji 2008/946/WE. 

 
 
- Pieczęć i podpis muszą mieć inny kolor niż kolor pozostałych danych umieszczonych w świadectwie. 
 
 
 

 
Urzędowy inspektor: 
 

 

Nazwisko (drukowanymi literami): 
 
 

Kwalifikacje i tytuł: 

Data: 
 

Podpis: 

Pieczęć: 
 
 
 
 
 

 

 


