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Załącznik 4-5 

 

Wymagania kwarantanny dla importu 

mrożonych/chłodzonych niepatroszonych produktów rybołówstwa 
(TŁUMACZENIE) 

(W przypadku wszelkich rozbieżności pomiędzy angielską wersją i chińskim tekstem niniejszych wymagań, tekst chiński uważa 

się za nadrzędny). 

 

Promulgowane przez Radę ds. Rolnictwa w dniu 3 marca 1998 r. 

Poprawki wniesione przez Radę ds. Rolnictwa w dniu 8 grudnia 2003 r. 

Poprawki wniesione przez Radę ds. Rolnictwa w dniu 10 września 2020 r., wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. 

 

Artykuł 1 

1.1 Definicje 

1.1.1 „Narządy wewnętrzne” oznaczają organy w jamie brzusznej ryby, włączając serce, wątrobę, 

pęcherzyk żółciowy, trzustkę, żołądek, śledzionę, nerkę, pęcherz pławny, jelita i gonady, 

natomiast nie obejmują mózgowia i oskrzeli. 

1.1.2 „Wypatroszony” oznacza organy w jamie brzusznej ryby, które zostały usunięte przy użyciu 

określonej procedury, bez wyraźnej, widocznej ochrony wnętrzności. 

 

Artykuł 2 

2.1 Niniejsze wymogi mają zastosowanie do przywozu mrożonych/schłodzonych niepatroszonych 

produktów rybnych (zwanych dalej „produktami rybnymi”). Jednakże wymagania dotyczące 

kwarantanny nie mają zastosowania do produktów rybnych, które zostały wypatroszone. 

2.2 Zakres gatunków i powiązanych chorób zakaźnych zwierząt wyżej wymienionych produktów 

rybnych, do których odnoszą się niniejsze wymagania, przedstawiono w załączonej tabeli. 

 

Artykuł 3 

Pobieranie próbek, badanie i nadzór w zakresie gatunków i powiązanych chorób zakaźnych zwierząt,  

o których mowa w niniejszych wymaganiach, są prowadzone zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami Podręcznika badań diagnostycznych dla zwierząt wodnych Światowej Organizacji 

Zdrowia Zwierząt (zwanego dalej „Podręcznikiem diagnostyki zwierząt wodnych OIE”). 

 

Artykuł 4 

4.1 Przywóz produktów rybnych powinien być zgodny ze wszystkimi następującymi wymogami: 

4.1.1 W okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz produktów rybnych, wśród wskazanych 

gatunków ryb nie mogą wystąpić żadne przypadki wysokiej śmiertelności wywołane chorobami 

zakaźnymi lub nieznaną etiologią, w obszarze wodnym lub w zakładzie akwakultury, z którego 

pochodzą.  

4.1.2 Albo obszar wodny/zakład akwakultury, z którego pochodzą, podlega urzędowemu programowi 

nadzoru zdrowia prowadzonemu przez laboratorium wyznaczone przez rząd kraju wywozu  

w odniesieniu do będących przedmiotem zainteresowania powiązanych chorób zakaźnych 



Tłumaczenie robocze 

2 

zwierząt, wymienionych w załączonej tabeli, a wyniki nadzoru wskazują, że powiązane choroby 

zakaźne zwierząt nie wystąpiły w wodach lub zakładzie akwakultury, z którego pochodzą, od co 

najmniej dwóch lat;  

albo w ciągu 30 dni poprzedzających wywóz produktów rybnych z obszaru wodnego lub zakładu 

akwakultury, z którego pochodzą, przeprowadzone zostało przez laboratorium wyznaczone 

przez rząd kraju wywozu badanie dotyczące powiązanych chorób zakaźnych zwierząt 

wymienionych w załączonej tabeli, zakończone wynikiem negatywnym. 

 

Artykuł 5 

Pakowanie, transport i dezynfekcja produktów rybnych powinno być zgodne z odpowiednimi 

artykułami Kodeksu zdrowia zwierząt wodnych OIE. 

 

Artykuł 6 

6.1 Do produktów rybnych przywożonych na Tajwan należy dołączyć oryginalne świadectwo zdrowia 

wydane przez właściwy organ kraju wywozu. Importerzy lub przedstawiciele składają wnioski  

o przeprowadzenie inspekcji kwarantannowej produktów rybnych i przedkładają oryginalne 

świadectwo zdrowia po przybyciu do portu lub stacji. Certyfikat musi zawierać następujące 

informacje w języku angielskim lub chińskim: 

6.1.1 Gatunki zwierząt oraz ich pochodzenie: 

6.1.1.1 Nazwy naukowe; 

6.1.1.2 Nazwa obszaru wodnego pochodzenia lub nazwa i adres zakładu akwakultury pochodzenia 

(włączając powiat lub województwo); 

6.1.1.3 Ilość (w tysiącach) lub łączna masa (w kilogramach [kg]); 

6.1.1.4 Nazwa kraju wysyłki; 

6.1.1.5 Nazwa i adres eksportera; 

6.1.1.6 Nazwa właściwego organu kraju wysyłki. 

6.1.2 Przeznaczenie: 

6.1.2.1 Kraj przeznaczenia; 

6.1.2.2 Nazwa i adres importera. 

6.1.3 Wyniki inspekcji kwarantannowej: 

6.1.3.1 Stanowcze potwierdzenie zgodności z artykułem 4.1.1. lub 4.1.2 wraz z określeniem, który 

artykuł jest spełniony; 

6.1.3.2 Jeśli obszar wodny lub zakład akwakultury pochodzenia spełnia wymogi artykułu 4.1.2, 

powinna być wskazana następująca informacja: 

(1) Nazwa choroby zakaźnej zwierząt znajdującej się pod urzędowym nadzorem zgodnie  

z artykułem 2; lub 

(2) Nazwa zbadanej choroby zakaźnej zwierząt, data pobrania próbek, liczba pobranych 

próbek, nazwa laboratorium badawczego, metody badawcze i wyniki.  

6.1.4 Data i miejsce wystawienia świadectwa, nazwa i urzędowa pieczęć wystawiającego organu, imię 

i nazwisko oraz podpis certyfikującego urzędnika. 
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Załączona tabela 

Gatunki i powiązane choroby, które mogą budzić obawy przy przywozie zamrożonych/schłodzonych 

niepatroszonych produktów podlegających kontroli kwarantannowej 

Lp. Gatunek ryby (nazwa naukowa) Powiązana choroba budząca obawy 

1 
Tołpyga pstra  

(Aristichthys nobilis) 
Wiosenna wiremia karpi 

2 
Okoń srebrny  

(Bidyanus bidyanus) 
Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego 

3 
Karaś pospolity  

(Carassius carassius) 
Wiosenna wiremia karpi 

4 
Sieja  

(Coregonus spp.) 
Wirusowa posocznica krwotoczna 

5 
Amur biały  

(Ctenopharyngodon idellus) 
Wiosenna wiremia karpi 

6 
Karp  

(Cyprinus carpio) 

Wiosenna wiremia karpi 

Zakażenie herpeswirusem koi 

7 
Tołpyga biała  

(Hypophthalmichthys molitrix) 
Wiosenna wiremia karpi 

8 
Jaź  

(Leuciscus idus) 
Wiosenna wiremia karpi 

9 
Okoń Macquarie  

(Macquaria australasica) 
Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb 

10 
Pstrąg tęczowy  

(Oncorhynchus mykiss) 

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb 

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego 

Wirusowa posocznica krwotoczna 

11 
Łososie pacyficzne  

(Oncorhynchus spp.) 
Wirusowa posocznica krwotoczna 

12 
Okoń  

(Perca fluviatilis) 
Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb 

13 
Troć wędrowna  

(Salmo trutta) 
Wirusowa posocznica krwotoczna 

14 
Łosoś atlantycki  

(Salmo salar) 
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego 

15 
Lipień pospolity  

(Thymallus thymallus) 
Wirusowa posocznica krwotoczna 

16 
Lin  

(Tinca tinca) 
Wiosenna wiremia karpi 

 










