
POSTANOWIENIE 

15 lipca 2011 r.  Nr 726 m. Moskwa 

О przedsi ęwzięciach weterynaryjnych  

Komisja Unii Celnej рostanowiła:  

1. Do rozdziału «Przepisy końcowe i przejściowe» Ogólnych wymogów 

weterynaryjnych (weterynaryjno-sanitarnych), stawianych towarom, podlegającym 

kontroli (nadzoru) weterynaryjnej, zatwierdzonych Postanowieniem Komisji Unii 

Celnej (dalej- komisja) z dnia 18 czerwca 2010 roku Nr  317 (dalej – Wymogi), 

wnieść następujące zmiany: 

w punkcie 4 cyfrę «2012» zamienić cyfrą «2013»; 

po słowach «1 lipca 2010 года» uzupełnić słowami «ze wszystkimi 

następującymi zmianami do nich, uzgodnionymi przez Stronę I kraj-eksportera na 

podstawie uzgodnionej pozycji innych Stron»;  

uzupełnić punktami 5 – 7 o następującej treści: 

„5. UpowaŜnione organy Stron powinny prowadzić negocjacje w celu 

uzgodnienia świadectw weterynaryjnych, róŜniących się od wzorów Ogólnych 

świadectw weterynaryjnych dla wwoŜonych na terytorium celne Unii Celnej  towarów 

podlegających kontroli z państw trzecich, zatwierdzonych Postanowieniem Komisji  

z dnia 7 kwietnia 2011 roku Nr 607 (dalej – ogólne wzory świadectw 

weterynaryjnych) i poszczególnych zapisów niniejszych Wymogów, z kompetentnymi 

organami państw-eksporterów, które zwróciły się z uzasadnionym zapytaniem 

odnośnie przeprowadzenia takich negocjacji.    

W przypadku złoŜenia wniosku do dnia 1 stycznia 2013 roku do 

upowaŜnionego organu jednej ze Stron  z prośbą o opracowanie świadectwa 

weterynaryjnego, róŜniącego się od Ogólnych wzorów świadectw weterynaryjnych  

i poszczególnych przepisów niniejszych Wymogów, kompetentnego organu państwa 

– eksportera, pomiędzy którym o jedną ze Stron  do 1 lipca 2010 roku było 

parafowane świadectwo weterynaryjne dla wwozu towaru podlegającego kontroli na 



terytorium odpowiedniej Strony, okres obowiązywania parafowanego świadectwa 

weterynaryjnego, a takŜe wszelkich następnych zmian do takiego świadectwa 

uzgodnionych z innymi Stronami, przedłuŜany jest do uzgodnienia świadectwa 

weterynaryjnego, róŜniącego się od Ogólnych wzorów świadectw weterynaryjnych i 

poszczególnych przepisów niniejszych Wymogów.   

6. PrzedłuŜyć okres obowiązywania świadectw weterynaryjnych, 

parafowanych pomiędzy jedną ze Stron i państwem-eksporterem w okresie od 1 lipca 

2010 roku do 1 grudnia 2010 roku, róŜniących się od Ogólnych wymogów 

weterynaryjnych, dla wwozu i spoŜycia towaru podlegającego kontroli wyłącznie na 

terytorium wymienionego Państwa, do 1 stycznia 2013 r.    

W przypadku złoŜenia wniosku do 1 stycznia 2013 roku do upowaŜnionego 

organu przez jedną ze Stron kompetentnego organu kraju-eksportera, pomiędzy 

którą i jedną ze Stron w okresie od 1 lipca 2010 roku do 1 grudnia 2010 roku było 

parafowane świadectwo weterynaryjne dla wwozu na uŜytkowanie towaru 

podlegającego kontroli na terytorium odpowiedniej Strony, z prośbą o opracowanie 

świadectwa weterynaryjnego, róŜniącego się od Ogólnych wzorów świadectw 

weterynaryjnych i poszczególnych zapisów niniejszych Wymogów, okres 

obowiązywania parafowanego świadectwa weterynaryjnego przedłuŜany jest do 

czasu uzgodnienia przez stronę i państwo-eksportera na podstawie uzgodnionej 

pozycji innych Stron, świadectwa weterynaryjnego, róŜniącego się od Ogólnych 

wzorów świadectw weterynaryjnych i poszczególnych zapisów niniejszych 

Wymogów.  

7.  Świadectwa weterynaryjne uzgadniane są na podstawie konsensusu 

upowaŜnionych organów Stron i kompetentnego organu państwa- eksportera i 

powinny zapewniać poziom ochrony weterynaryjnej, określanej przez Strony „. 

2. Zlecić sekretariatowi Komisji przygotowanie harmonogramu 

przeprowadzenia przez grupę roboczą „Przedsięwzięć weterynaryjno-sanitarnych”   

konsultacji z kompetentnymi organami państw trzecich odnośnie omówienia 

Ogólnych wymogów weterynaryjnych i Ogólnych wzorów świadectw weterynaryjnych. 

W razie konieczności, w  tym na prośbę kompetentnych organów państw trzecich, 



robocza grupa «Przedsięwzięć weterynaryjno- sanitarnych” moŜe wnosić zmiany i 

uzupełnienia do wymienionego harmonogramu konsultacji.    

3. Strony: 

3.1. przy prowadzeniu negocjacji odnośnie świadectw weterynaryjnych, 

róŜniących się od Ogólnych wzorów świadectwa weterynaryjnych, zapewniać 

włączenie do nich warunków nie mniej korzystnych, niŜ warunki, zawarte w umowach 

międzynarodowych w dziedzinie przedsięwzięć weterynaryjno- sanitarnych (odnośnie 

odpowiednich towarów), zawartych do 1 lipca 2010 r. pomiędzy Stroną i państwem-

eksporterem;   

3.2. opracować Wymogi i ogólne wzory świadectw weterynaryjnych  

w stosunku do produktów, dla których brak jest wymogów Unii Celnej, a takŜe zmiany 

i uzupełnienia do Ogólnych wzorów świadectw weterynaryjnych i Wymogów, na 

podstawie standardów międzynarodowych, ustalanych przez Światową Organizację 

Ochrony Zdrowia Zwierząt i Komisję „Kodex Alimentarius”;   

3.3. zapewnić przygotowanie uzupełnień do Przepisu o ogólnym trybie 

przeprowadzenia wspólnych kontroli obiektów i pobierania próbek towarów 

(produkcji), podlegających kontroli weterynaryjnej, zatwierdzonego Postanowieniem 

Komisji z dnia 18 czerwca 2010 roku Nr 317, precyzującego (przedstawiającego 

szczegółowo) procedury i kryteria przeprowadzenia wspólnych kontroli, uzgodnienia 

ich rezultatów i wpisania organizacji do rejestru krajów trzecich w celu zatwierdzenia 

przez Komisję we wrześniu 2011 roku. Projekty wymienionych dokumentów powinny 

być przedstawione dla rozpatrzenia publicznego nie później niŜ 1 lipca 2011 r.    
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