WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 19.11.2021 r. dotyczące zasad identyfikacji
i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania
przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6
w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz
określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt

1.

WSTĘP
Zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt koniowatych zostały określone w:

1) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającym
zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i
(UE)

2019/6

w

odniesieniu

do

identyfikacji

i rejestracji koniowatych oraz określającym wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt;
2) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającym
rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

2016/429

w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz
identyfikowalności

niektórych

utrzymywanych

zwierząt

lądowych

i jaj wylęgowych
3) ustawie

z

dnia

2

kwietnia

2004

r.

o

systemie

identyfikacji

i

rejestracji

zwierząt

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1149);
4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
2017 r. poz. 2132);
5) rozporządzeniu

Ministra

Rolnictwa

i

Rozwoju

Wsi

z

dnia

10

listopada

2016

r.

w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1906);
6) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykonywania
nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry
koniowatych,
w

rejestrze

a
zwierząt

także
gospodarskich

dokonywania
oznakowanych,

rejestrach

zmian
koniowatych

i centralnej bazie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2136);
7) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków
przekazywania

i

wprowadzania

informacji

do

centralnej

bazy

danych

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1262)
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W niniejszych wytycznych zastosowano następujące skróty:
1)

GLW – Główny Lekarz Weterynarii;

2)

WLW – wojewódzki lekarz weterynarii;

3)

PLW – powiatowy lekarz weterynarii;

4)

ULW – urzędowy lekarz weterynarii,

5)

WIW – wojewódzki inspektorat weterynarii;

6)

PZHK – Polski Związek Hodowców Koni;

7)

OZHK / WZHK – Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni;;

8)

CBDK – Centralna Baza Danych Koniowatych;

9)

UELN - Uniwersalny Dożywotni Numer Konia (UELN - ang. universal equine life number);

10)

UE – Unia Europejska.

2.

ZASADY IDENTYFIKACJI KONIOWATYCH

2.1. Informacje ogólne
System identyfikacji i rejestracji koniowatych składa się z następujących elementów:
a)

dokumentu identyfikacyjnego – jednego dokumentu, który towarzyszy zwierzęciu dożywotnio i
zawiera m.in.:


UELN,



opis słowny zwierzęcia koniowatego, w którym określono jego znaki;



wypełniony opis graficzny przedstawiający znaki określone w opisie słownym;



miejsce

na

dozwolone

wpisy

dotyczące

kastracji,

weryfikacji

opisu

i rejestracji w centralnej bazie danych,
b)

transpondera lub zastępczej metody identyfikacyjnej,

c)

rejestru koniowatych (CBDK), w którym zawarte są informacje dotyczące koniowatych
zarejestrowanych przez wszystkie podmioty prowadzące rejestry koniowatych (związki rasowe).

Koniowatego należy uznać za prawidłowo zidentyfikowanego, wyłącznie gdy:
a)

towarzyszy mu dokument identyfikacyjny,

b)

jest prawidłowo oznakowany,

c)

jest wpisany do CBDK.
Koniowate urodzone na terenie UE są identyfikowane za pomocą jednego dokumentu

identyfikacyjnego wydanego na cały okres życia.
Posiadacz zwierzęcia składa wniosek o wydania dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatego
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urodzonego na terytorium Polski do odpowiedniej instytucji wydającej, właściwej dla miejsca urodzenia
koniowatego. Dokument identyfikacyjny dla koni urodzonych i po raz pierwszy zidentyfikowanych w
Polsce jest wydawany przez Polski Związek Hodowców Koni lub właściwy związek rasowy.
Instytucja wydająca dokument identyfikacyjny zapewnia oznakowanie koniowatego transponderem
w chwili, gdy zwierzę jest po raz pierwszy identyfikowane. Transponder jest umieszczany z lewej strony
zwierzęcia

między

potylicą

a

kłębem

w połowie wysokości szyi w okolicy więzadła karkowego. W dokumencie identyfikacyjnym umieszcza się
:


15 ostatnich cyfr kodu przekazywanego przez transponder i wyświetlanego przez czytnik
oraz nieobowiązkowo:
(i) naklejkę z kodem kreskowym, pod warunkiem że strona dokumentu identyfikacyjnego

jest następnie laminowana;
albo
(ii) wydruk kodu kreskowego kodującego przynajmniej tych 15 ostatnich cyfr kodu
przekazywanego przez transponder;


podpis wykwalifikowanej osoby, która wypełniła opis w części A oraz opis graficzny w
części B sekcji I wzoru dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatych i odczytała kod
przekazywany przez transponder po jego wszczepieniu, albo



osoby odtwarzającej takie informacje do celów wydania dokumentu identyfikacyjnego
zgodnie z zasadami właściwego organu, (jednostki upoważnionej, związku hodowców,
organizacji lub stowarzyszenia).

W CBDK gromadzi się dane dotyczące koniowatych, miejsca ich utrzymywania

oraz dane

wszystkich właścicieli koniowatego. CBDK zawiera informacje ze wszystkich innych rejestrów
koniowatych prowadzonych przez polskie związki rasowe.

2.2. Terminy identyfikacji koniowatych
Wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego powinien być złożony nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia urodzenia zwierzęcia.
Koniowate urodzone na terytorium UE są identyfikowane za pomocą dokumentu identyfikacyjnego
wydanego nie później niż 12 miesięcy od daty urodzenia, a w każdym przypadku przed opuszczeniem na
gospodarstwa urodzenia na okres przekraczający 30 dni, chyba że:
a)

źrebię

jest

przemieszczane

z

gospodarstwa,

w

którym

się

urodziło

razem

z matką, od której jest zależne, lub
b)

koniowate są przemieszczane lub transportowane w sytuacji nadzwyczajnej związanej z samym
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zwierzęciem lub z zakładem, w którym są utrzymywane;
c)

koniowaty jest przemieszczany bezpośrednio do rzeźni na terytorium Polski, pod warunkiem, że
PLW wyraził zgodę na to przemieszczenie, a zwierzę nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy życia
(widoczne rejestry na mlecznych siekaczach bocznych), przy czym zapewniona jest nieprzerwana
identyfikowalność tego zwierzęcia począwszy od gospodarstwa, w którym zwierzę się urodziło, aż
do rzeźni oraz właściwe oznakowanie zwierzęcia (transponder lub metoda zastępcza);

d)

gdy zwierzę koniowate należy do populacji koniowatych żyjących w półdzikich warunkach, pod
warunkiem że zwierzę to nie jest z takiej populacji usuwane lub nie jest wprowadzane do niewoli
do użytku domowego.

2.3. Dopuszczone metody identyfikacji koniowatych
Podstawową metodą identyfikacji koniowatych jest oznakowanie transponderem. Transponder jest
wszczepiany po lewej stronie szyi zwierzęcia, w połowie odległości między potylicą a kłębem i w okolicy
więzadła karkowego.
Dopuszczalne jest oznakowanie:


pojedynczym zwykłym kolczykiem, w przypadku koniowatych utrzymywanym do
produkcji mięsa, pod warunkiem, że zwierzęta te urodziły się w tym państwie
członkowskim albo zostały do niego przywiezione bez fizycznych środków identyfikacji
przed ich wprowadzeniem do Unii Europejskiej – kolczyk przytwierdza się do lewej
małżowiny usznej zwierzęcia.



alternatywną metodą dopuszczoną przez właściwy organ, która to metoda będzie świadczyć
o jednoznacznym związku między zwierzęciem koniowatym a unikalnym dożywotnim
dokumentem identyfikacyjnym.

Odstępstwo od identyfikacji transponderem zostało przyznane koniom rasy trakeńskiej urodzonym
w Polsce, w przypadku których przeprowadza się badania markerów genetycznych. Badanie powinno
zostać przeprowadzone przed odsadzeniem źrebięcia od matki, w laboratorium wskazanym przez związek
hodowców prowadzący księgę hodowlaną koni rasy trakeńskiej. Wynik badania jest umieszczany w
dokumencie identyfikacyjnym, a kopia wyniku tego badania jest przekazywana podmiotowi
prowadzącemu rejestr koniowatych.
Informacja dotycząca zastosowanej metody identyfikacji (transponder, badanie markerów
genetycznych) oraz miejsce wszczepienia transpondera powinny być umieszczone w dokumencie
identyfikacyjnym.
2.4. Koniowate zidentyfikowane w okresie przejściowym
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Rozporządzenie Komisji (WE) 504/2008/WE, wprowadziło od 1 lipca 2009 r. obowiązek
identyfikacji koniowatych za pomocą transpondera oraz dokumentu identyfikacyjnego, którego wzór
określono w tym rozporządzeniu.
W Polsce powyższy obowiązek został wprowadzony dopiero po wejściu w życie rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z
identyfikacją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz
wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z 2009 r. Nr 207 poz. 1598 z późn.
zm.),

tj.

od

22 grudnia 2009 r. W okresie od dnia 1 lipca do 22 grudnia 2009 r., koniowate nie były identyfikowane za
pomocą transpondera, a dokumenty identyfikacyjne dla tych zwierząt wydawane były na drukach innych
niż określone we wzorze zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 504/2008.
Brak transpondera u koniowatego zgłoszonego do identyfikacji w okresie przejściowym nie jest
uznawany za nieprawidłowość w identyfikacji.
Koniowate

urodzone

na

terytorium

UE

w

okresie

od

1

lipca

2009

r.

do

31 grudnia 2015 r. powinny być zidentyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym się urodziły lub w
terminie

sześciu

miesięcy

od

daty

urodzenia,

w

zależności

od

tego,

która

z tych dat przypada później. Dokument identyfikacyjny powinien być zgodny ze wzorem określonym w
rozporządzeniu Komisji (WE) 504/2008/WE.
W

przypadku,

gdy

termin

na

wydanie

dokumentu

identyfikacyjnego

przypadał

po

1 stycznia 2016 r., dokument identyfikacyjny powinien być zgodny ze wzorem dokumentu wskazanym w
rozporządzeniu (UE) 2015/262.

2.5. Koniowate zidentyfikowane przed 1 lipca 2009 r.
Koniowate urodzone przed 1 lipca 2009 r. należy uznać za prawidłowo zidentyfikowane jeżeli są
zaopatrzone w paszport, który zawiera opis graficzny i słowny zgodnie z Decyzją Komisji 2000/68/WE.
2.6. Duplikat dokumentu identyfikacyjnego
Duplikat dokumentu identyfikacyjnego, zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2021/963, jest
wydawany przez instytucję wydającą, w przypadku gdy:
1)

oryginalny dokument identyfikacyjny zostanie utracony, ale tożsamość zwierzęcia może zostać
ustalona, w szczególności przez transponder lub alternatywną metodę weryfikowania tożsamości;
lub

2)

zwierzę nie zostało zidentyfikowane w terminie określonym na dokonanie pierwszej identyfikacji
koniowatego, tj.:
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w przypadku koniowatych urodzonych w UE nie później niż 12 miesięcy od daty urodzenia
oraz w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa na czas dłuższy niż 30 dni;



w przypadku koniowatych wprowadzonych do UE, wniosek o wydanie lub rejestracje
dokumentu identyfikacyjnego w ciągu 30 dni po zakończeniu procedury celnej.

Duplikat dokumentu identyfikacyjnego, co do zasady dyskwalifikuje koniowatego z łańcucha
żywnościowego. Oryginały dokumentów identyfikacyjnych, dla których wydano duplikat lub złożono
wniosek o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, nie mogą pozostawać w obiegu.
Obecnie w CBDK w polu „NOTKA” wpisywana jest adnotacja o:
- złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego,
- wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego,
- kradzieży konia w postaci zapisu: „KRADZIEŻ! - Koń skradziony”.
W przypadku koniowatych, dla których w CBDK widnieje wpis wskazujący, że koniowaty został
skradziony, ULW wstrzymuje ubój danej sztuki oraz powiadamia najbliższy wojewódzki/okręgowy
związek hodowców koni oraz organy ścigania.
Koniowate, które:
1)

urodziły się nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r. i zostały zidentyfikowane zgodnie z decyzjami
Komisji 93/623/EWG lub 2000/68/WE, lub zostały zidentyfikowane do 31 grudnia 2009 r. zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) 504/2008, oraz

2)

urodziły się po dniu 30 czerwca 2009 r. i nie zostały dotychczas zidentyfikowane lecz dostępne są
informacje o ich pochodzeniu (tzn. dostępne jest świadectwo pokrycia, a biologiczna matka lub, w
przypadku transferu zarodków, matka zastępcza, jest zidentyfikowana zgodnie z rozporządzeniem
(UE) 2015/262),

dla których został złożony wniosek o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, powinny zostać
dodatkowo oznakowane transponderem.
2.7. Zastępczy dokument identyfikacyjny
Zastępczy dokument identyfikacyjny, zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2021/963 jest
wydawany przez instytucję wydającą, w przypadku gdy:
1)

oryginalny dokument identyfikacyjny został utracony, oraz:
a)

tożsamość koniowatego nie może zostać ustalona,

b)

nie ma wskazówek ani dowodów świadczących o tym, że dla tego zwierzęcia został wydany
uprzednio dokument identyfikacyjny;

2)

usunięto, zmodyfikowano lub zastąpiono fizyczny identyfikator lub unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny bez zezwolenia właściwego organu.
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Koniowaty przed wydaniem zastępczego dokumentu identyfikacyjnego musi zostać oznakowany
transponderem lub zidentyfikowany przy użyciu metody zastępczej. Zastępczy dokument identyfikacyjny
odnosi się do niepowtarzalnego numeru UELN przypisanego w bazie danych w momencie wydawania
zastępczego dokumentu identyfikacyjnego. W sekcji II części II zastępczego dokumentu identyfikacyjnego
wprowadza się zapis klasyfikujący zwierzę jako nieprzeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi.
Koniowate, które urodziły się do 30 czerwca 2009 r. i które nie zostały zgłoszone do rejestru do 31
grudnia 2009 r., należy traktować jako zwierzęta, dla których dokument identyfikacyjny został utracony i
nie można ustalić ich tożsamości. Dla takich koni powinien zostać wydany zastępczy dokument
identyfikacyjny, a zwierzęta powinny zostać oznakowane transponderem.

2.8. Klasyfikacja koniowatych do uboju w celu spożycia przez ludzi na podstawie dokumentów
identyfikacyjnych

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY

DUPLIKAT DOKUMETU
IDENTYFIKACYJNEGO

ZASTĘPCZY DOKUMENT
IDENTYFIKACYJNY

MOŻLIWOŚC UBOJU
z przeznaczeniem do spożycia
przez ludzi
MOŻLIWOŚC UBOJU
z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi
W przypadku wypełnienia
części III sekcji IX
dokumentu wydanego zgodnie
z rozporządzeniem 504/2008/WE
lub
części III sekcji II
dokumentu wydanego zgodnie
z rozporządzeniem 2015/262/WE
lub
części III sekcji II
dokumentu wydanego zgodnie
zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/963

BRAK MOŻLIWOŚCI
BRAK MOŻLIWOŚCI
UBOJU
UBOJU
z przeznaczeniem
z przeznaczeniem do
do spożycia przez
spożycia przez ludzi
ludzi

PO UPŁYWIE OKRESU KARENCJI
WSKAZANEGO
W DOKUMENCIE IDENTYFIKACYJNYM
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BRAK MOŻLIWOŚCI UBOJU
W przypadku wypełnienia
części II sekcji IX dokumentu wydanego
zgodnie z rozporządzeniem 504/2008/WE
lub
części II sekcji II dokumentu wydanego
zgodnie z rozporządzeniem
2015/262/WE
lub
części II sekcji II dokumentu wydanego
zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/963

Możliwość uboju po
zastosowaniu odstępstwa od
nieprzeznaczenia do uboju
zgodnie z rozporządzeniem
2015/262/WE
art 29 i art. 37
lub
rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2021/963
art. 38 ust. 2 lit. b

2.9. Możliwość przywrócenia koniowatemu statusu zwierzęcia przeznaczonego do uboju w celu
spożycia przez ludzi, w przypadku wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – zgodnie z
Procedurą przyznawania odstępstwa od wyłączenia koniowatego z łańcucha żywnościowego i
zawieszania statusu koniowatych przeznaczonych do uboju w celu spożycia przez ludzi.

2.10. Ogólne zasady identyfikacji koniowatych pochodzących z państw trzecich
Dokumenty identyfikacyjne wydane w państwach trzecich uważa się za ważne na potrzeby
identyfikacji koniowatych dopuszczonych do obrotu, jeżeli spełniają następujące warunki:
a) zostały wydane:


w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych – przez
podmiot zajmujący się hodowlą w państwie trzecim, który wydaje świadectwo
zootechniczne i który znajduje się na wykazie podmiotów prowadzonym przez Komisję
Europejską, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1012; lub



w przypadku zarejestrowanego konia – przez krajową federację lub krajowy oddział
międzynarodowej organizacji lub międzynarodowego stowarzyszenia, które przygotowują
konie do zawodów lub wyścigów i mają siedzibę główną w państwie trzecim
wymienionym w wykazie dotyczącym wprowadzania do Unii koniowatych; lub



we wszystkich innych przypadkach – przez właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia
zwierzęcia koniowatego;

b) spełniać wszystkie wymagania określone w art. 17.
2.11. Dokumenty identyfikacyjne wystawione odręcznie po 1 stycznia 2007 r.
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Wszystkie dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych, które zostały wystawione odręcznie po 1
stycznia

2007

r.

należy

uznać

za

dokumenty

wydane

nieprawidłowo.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli podmiotu nadzorowanego/gospodarstwa takiego dokumentu,
zwierzę zaopatrzone w taki dokument powinno zostać wyłączone z łańcucha żywnościowego.
ULW, po stwierdzeniu takiego dokumentu w obrocie krajowym, powinien dokonać wpisu w części
II sekcji IX dokumentu wydanego na podstawie rozporządzenia (WE) 504/2008 lub części II sekcji II
dokumentu wydanego na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/262 wykluczającego zwierzę z łańcucha
żywnościowego oraz przekazać tę informację do PLW. PLW przekazuje informację do właściwego
terytorialnie OZHK/WZHK w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do
przedmiotowego dokumentu.

3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI KONIOWATYCH
3.1. Informacje ogólne
Weryfikacja tożsamości koniowatych polega na:


fizycznej kontroli zwierzęcia, w tym odczycie transpondera i sprawdzeniu zgodności stanu
faktycznego z danymi zawartymi w dokumencie identyfikacyjnym towarzyszącym zwierzęciu,



sprawdzeniu wiarygodności i spójności danych zawartych w dokumencie identyfikacyjnym celem
wykrycia ewentualnych fałszerstw,



porównanie zweryfikowanych danych zawartych w dokumencie identyfikacyjnym z danymi
zawartymi w CBDK, w szczególności UELN, imię, data urodzenia, data wydania dokumentu
identyfikacyjnego,

dane

właściciela

autoryzowane

w dokumencie identyfikacyjnym przez właściwy związek hodowców koni
ULW dokonuje weryfikacji tożsamości każdego koniowatego:


w obrocie krajowym - podczas przemieszczania koniowatych z gospodarstw do miejsc gromadzenia
i w rzeźni; w przypadku targowisk kontroli podlega 100% koniowatych, gdy liczba zwierząt na
targowisku

nie

przekracza

25

sztuk;

w przypadku gdy zwierząt jest więcej niż 25, weryfikacji podlega 20% koniowatych;


w handlu (podczas wystawiania powiadomienia w TRACES);



w eksporcie.
Każdy ULW wyznaczony do sprawowania nadzoru nad ww. podmiotami, wystawiania świadectw

zdrowia w handlu i eksporcie oraz nadzoru nad ubojem koniowatych musi zostać przeszkolony w zakresie
weryfikacji tożsamości koniowatych. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności urzędowych przez
ULW, PLW powinien sprawdzić efektywność przeprowadzonego szkolenia.
ULW wyznaczony do ww. czynności musi:
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a)

posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie identyfikacji i rejestracji koniowatych
(znajomość przepisów dotyczących identyfikacji koniowatych, umiejętność weryfikacji opisu
słownego i graficznego, określanie wieku po uzębieniu),

b)

posiadać umiejętność sprawdzania prawidłowości oznakowania koniowatego transponderem lub
zastępczą metodą identyfikacji (określone w dokumencie identyfikacyjnym),

c)

posiadać umiejętność sprawdzania zgodności danych zawartych w dokumencie identyfikacyjnym ze
stanem faktycznym,

d)

posiadać aktywny dostęp do CBDK,

e)

sprawdzać informacje dotyczące każdego weryfikowanego koniowatego w CBDK oraz zgodność
tych danych z danymi w dokumencie identyfikacyjnym,

f)

kierować

do

uboju

jedynie

te

koniowate,

które

zostały

zarejestrowane

w CBDK przez obecnego właściciela lub takie, którym towarzyszy dokumentacja (świadectwo
zdrowia) wskazująca na przeznaczenie do uboju,
g)

kierować do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi jedynie te koniowate, dla których w
CBDK

i/lub

w

dokumencie

identyfikacyjnym

nie

ma

informacji

o wyłączeniu koniowatego z łańcucha żywnościowego,
h)

wystawić świadectwo zdrowia w handlu i eksporcie jedynie dla koniowatych, które zostały
przerejestrowane na nadawcę przesyłki
Dodatkowo, każdy ULW musi umieć posługiwać się czytnikiem transponderów, który umożliwia

odczyt numerów transponderów.
W CBDK istnieje możliwość wygenerowania listy UELN weryfikowanych koniowatych poprzez
eksport danych do programu Excel. Dostępne są również zakładki:


„UBOJE” - umożliwiająca sprawdzenie terminów uboju koniowatych oraz zwrotów dokumentów
identyfikacyjnych,



„WYWOZY”

-

umożliwiająca

sprawdzenie

terminów

wywozu

koniowatych,

z podziałem na państwo przeznaczenia wysyłki zwierzęcia.
3.2. Dokumenty identyfikacyjne koniowatych w obrocie krajowym
Koniowate, urodzone do 30 czerwca 2009 r. i zidentyfikowane z naruszeniem terminu określonego
w rozporządzeniu (WE) 504/2008, tzn. dla których wydano dokument identyfikacyjny po dniu 31.03.2010
r. powinny być zaopatrzone w zastępczy dokument identyfikacyjny. Jednakże, w obrocie krajowym mogą
być stwierdzane ww. koniowate zaopatrzone w oryginały dokumentów identyfikacyjnych, a nie zastępcze
dokumenty identyfikacyjne. Zwierzęta zaopatrzone w ww. dokumenty identyfikacyjne nie powinny być
kierowane do innych państw członkowskich do uboju w celu spożycia przez ludzi.
Istnieje możliwość wprowadzenia takich zwierząt do handlu jedynie w przypadku, gdy właściciel
zwierząt lub wysyłający złoży pisemne oświadczenie, iż jest świadom ryzyka związanego z możliwością
odrzucenia przesyłki przez służby weterynaryjne państwa członkowskiego przeznaczenia, oraz w którym
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wskaże,

jakie

środki

podejmie

w przypadku odrzucenia przesyłki przez władze weterynaryjne miejsca przeznaczenia przesyłki.
Koniowate urodzone po dniu 30 czerwca 2009 r., które nie zostały zidentyfikowane zgodnie z
rozporządzeniem

(WE)

504/2008,

muszą

zostać

zidentyfikowane

zgodnie

z obecnie obowiązującymi przepisami, poprzez oznakowanie transponderem oraz wydanie duplikatu
dokumentu identyfikacyjnego, bez możliwości uzyskania odstępstwa od wyłączenia z łańcucha
żywnościowego.
Koniowate

urodzone

po

1

stycznia

2016

r.

muszą

być

identyfikowane

zgodnie

z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/262. W przypadku przekroczenia terminu na identyfikację, tj. 12
m-cy od dnia urodzenia, koniowaty po oznakowaniu transponderem lub zidentyfikowaniu go metodą
zastępczą, otrzymuje duplikat dokumentu identyfikacyjnego.
3.3. Weryfikacja tożsamości koniowatych dostarczonych do rzeźni na terytorium Polski
Każde zwierzę z rodziny koniowatych dostarczone do rzeźni, bez względu na informację zawartą w
towarzyszącym dokumencie identyfikacyjnym o obecności transpondera lub jego braku, powinno być
sprawdzone czytnikiem na ewentualną obecność transpondera.
W przypadku, gdy do rzeźni zostaną dostarczone koniowate, zaopatrzone w:
1)

zastępczy

dokument

identyfikacyjny

–

zwierzęta

takie

poddaje

się

ubojowi,

a tuszę uznaje się za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddaje utylizacji lub klasyfikuje jako
materiał kategorii 2;
2)

duplikat

dokumentu

identyfikacyjnego

–

zwierzęta

takie

poddaje

się

ubojowi,

a tuszę uznaje się za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddaje utylizacji lub klasyfikuje jako
materiał kategorii 2, chyba, że zastosowane zostało odstępstwo zgodnie art. 38 ust. 2 lit. b
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963;
3)

dokument

identyfikacyjny

dla

koniowatego

urodzonego

na

terenie

Polski

do

30 czerwca 2009 r. wydano paszport po dniu 31.03.2010 r. - w takich przypadkach koniowate należy
traktować, jak zwierzęta, dla których dokument identyfikacyjny został utracony i nie można ustalić
ich

tożsamości,

co

wiąże

się

z

wykluczeniem

z łańcucha żywnościowego (pismo GLW z 14 czerwca 2013 r. znak GIWz-431-78/2013(2));
zwierzęta takie poddaje się ubojowi, a tuszę uznaje się za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddaje
utylizacji lub klasyfikuje jako materiał kategorii 2;
4)

dokument identyfikacyjny dla koniowatego urodzonego na terenie Polski po 30 czerwca 2009 r.
zidentyfikowanego z naruszeniem terminów określonych w art. 5 ust. 6 rozporządzenia
504/2008/WE – w takich przypadkach ULW dopuszcza zwierzę do uboju;

5)

dokument identyfikacyjny dla koniowatego urodzonego po 30 czerwca 2009 r. na terenie innego
państwa członkowskiego zidentyfikowanego z naruszeniem terminów określonych w art. 5 ust. 6
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rozporządzenia 504/2008/WE – zwierzęta takie poddaje się ubojowi, a tuszę uznaje się za niezdatną
do spożycia przez ludzi i poddaje utylizacji lub klasyfikuje jako materiał kategorii 2;
6)

dokument identyfikacyjny wystawiony odręcznie po dniu 1 stycznia 2007 r. - zwierzęta takie poddaje
się ubojowi, a tuszę uznaje się za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddaje utylizacji lub
klasyfikuje jako materiał kategorii 2;

7)

dokument identyfikacyjny – weryfikacja w CBDK wykazała, że dla konia o takim numerze UELN
wydano duplikat dokumentu identyfikacyjnego, zastępczy dokument identyfikacyjny lub złożono
wniosek o wydanie któregokolwiek z ww. dokumentów - zwierzęta takie poddaje się ubojowi, a
tusza, do czasu ewentualnego wyjaśnienia sprawy, zostaje tymczasowo zajęta (na okres 72 godzin);
w przypadku braku możliwości wyjaśnienia, tuszę uznaje się za niezdatną do spożycia przez ludzi i
poddaje utylizacji lub klasyfikuje jako materiał kategorii 2;

8)

dokument identyfikacyjny lub duplikat dokumentu identyfikacyjnego, w którym PLW poświadczył
przywrócenie

statusu

zwierzęcia

przeznaczonego

do

uboju,

w którym stwierdzono ślady:
a)

dokonywania korekt np.: wymazanie, skreślenie bądź zamalowanie korektorem lub usunięcie
jakichkolwiek danych za pomocą różnych metod, gdy zmiany te nie są opieczętowane i
parafowane

przez

podmiot

uprawniony

do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych,
b)

dopisków poświadczonych i parafowanych pieczęcią przez podmiot uprawniony do
wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych lecz budzących podejrzenia, np.
znaczące

zmiany

opisu,

w

szczególności

w połączeniu z oznakowaniem lub powtórnym oznakowaniem zwierzęcia transponderem
ULW poddaje takie zwierzęta ubojowi, a tusza do czasu ewentualnego wyjaśnienia sprawy zostaje
tymczasowo zajęta (na okres 72 godzin), w celu wyjaśnienia sprawy przez PLW z właściwym
OZHK/WZHK. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyjaśnienie nieprawidłowości dotyczących
odpowiednio dokumentu identyfikacyjnego lub duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, tuszę
należy uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddać utylizacji lub sklasyfikować jako materiał
kategorii 2.

W przypadku, gdy do rzeźni zostaną dostarczone koniowate ale:
1)

numer transpondera, którym jest oznakowany koniowaty jest inny niż wskazany w dokumencie
identyfikacyjnym lub w dokumencie identyfikacyjnym nie został wskazany żaden numer
transpondera

–

ULW

poddaje

takie

zwierzęta

ubojowi,

a tusza, do czasu ewentualnego wyjaśnienia sprawy, zostaje tymczasowo zajęta (na okres 72 godzin)
w celu wyjaśnienia sprawy przez PLW z właściwym OZHK/WZHK; w przypadku, gdy nie będzie
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możliwe wyjaśnienie niezgodności, tuszę należy uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddać
utylizacji lub sklasyfikować jako materiał kategorii 2;
2)

zwierzę nie jest oznakowane transponderem, natomiast numer transpondera jest wpisany do
dokumentu identyfikacyjnego

– ULW poddaje takie zwierzęta ubojowi, a tusza, do czasu

ewentualnego wyjaśnienia sprawy, zostaje tymczasowo zajęta (na okres 72 godzin) w celu
wyjaśnienia sprawy przez PLW z właściwym OZHK/WZHK; w przypadku, gdy nie będzie możliwe
wyjaśnienie niezgodności, tuszę należy uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddać
utylizacji lub sklasyfikować jako materiał kategorii 2;
3)

w dokumencie identyfikacyjnym są wskazane dwa numery transpondera, którymi jest oznakowany
koniowaty, natomiast odczytać udało się tylko jeden – ULW dopuszcza ubój takiej sztuki;

4)

nie są one zarejestrowane w CBDK lub towarzyszące dokumenty nie wskazują jednoznacznie na
przeznaczenie do uboju w celach spożycia przez ludzi (np. nieprawidłowości w świadectwach
zdrowia; brak niektórych części lub sekcji dokumentu identyfikacyjnego, w szczególności sekcji:
Podawanie weterynaryjnych produktów leczniczych lub w dokumencie identyfikacyjnym zawarte są
wpisy

wskazujące

na

podawanie

produktów

leczniczych

wykluczających

koniowatego

z łańcucha żywnościowego) ULW dopuszcza ubój i zatrzymuje tuszę, w celu wyjaśnienia sprawy
przez PLW z właściwym OZHK/WZHK. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyjaśnienie
niezgodności, tuszę uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddać utylizacji lub sklasyfikować
jako materiał kategorii 2.
Po każdym uboju lista odczytanych przez ULW transponderów powinna zostać przekazana
właściwemu

miejscowo

PLW,

który

dokonuje

weryfikacji

krzyżowej

z numerem UELN zwierząt poddanych ubojowi.
W

przypadku

koniowatych,

dla

których

w

CBDK

widnieje

wpis

wskazujący,

że koniowaty jest nieprzeznaczony do spożycia:
a)

w polu STATUS DO UBOJU: NIE,

b)

w polu DATA ŚMIERCI wpisano datę,

c)

w polu DATA WYWOZU wpisano datę,

ULW

dopuszcza

ubój

i

zatrzymuje

tuszę

w

celu

wyjaśnienia

sprawy

przez

PLW

z właściwym OZHK/WZHK. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyjaśnienie niezgodności, tuszę
należy uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi i poddać utylizacji lub sklasyfikować jako materiał
kategorii 2.
ULW sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem transponderów przed późniejszym nieuczciwym
wykorzystaniem poprzez:
a)

sprawdzenie liczby sztuk transponderów odzyskanych po uboju w stosunku do liczby zwierząt
oznakowanych transponderem poddanych ubojowi w zakładzie,
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b)

w przypadku uboju do 25 koni, odczytu wszystkich numerów odzyskanych transponderów; w
przypadku większej liczby zwierząt odczytu numerów 25% odzyskanych transponderów,

c)

sporządzenie protokołu odzyskania tych transponderów poświadczonego imieniem, nazwiskiem,
podpisem oraz pieczęcią służbową,

d)

zabezpieczenie i przekazanie odzyskanych transponderów do właściwego PLW, który przechowuje
je przez okres co najmniej 3 lat od dnia uboju zwierząt, z których zostały odzyskane.
Do protokołu ULW wpisuje:

a)

liczbę porządkową i numery transponderów w odniesieniu do UELN koniowatych, z których zostały
one odzyskane,

b)

liczbę transponderów odzyskanych ogółem,

c)

liczbę porządkową i numery transponderów nieodzyskanych w odniesieniu do UELN koniowatych,
z których nie udało się ich odzyskać,

d)

liczbę transponderów nieodzyskanych ogółem,

e)

datę uboju, liczbę koniowatych poddanych ubojowi oraz termin odesłania dokumentów
identyfikacyjnych do instytucji wydającej.
W przypadku braku możliwości odzyskania transpondera z tuszy koniowatego po uboju do protokołu

wpisywana jest adnotacja o liczbie nieodzyskanych transponderów wraz z UELN koniowatych, z których
nie udało się odzyskać transponderów.
Dokument identyfikacyjny koniowatego powinien zostać odesłany do instytucji wydającej w
terminie 30 dni od daty uboju koniowatego.

3.4.

Weryfikacja

prawidłowości

identyfikacji

koniowatych

przemieszczanych

z Rumunii do Polski
Zgodnie z decyzją Komisji nr 2010/346 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych
w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii, koniowate przemieszczane z terytorium
Rumunii, muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia oraz pochodzić z gospodarstw zatwierdzonych
przez rumuńskie władze weterynaryjne.
W przypadku zgłoszenia do rejestracji konia pochodzącego z Rumunii, właściwy OZHK lub WZHK
informuje o stwierdzeniu takiego zwierzęcia właściwego miejscowo PLW i przekazuje niezbędne
informacje:
a)

dane

identyfikacyjne

zwierzęcia

(UELN,

numer

transpondera,

numer

dokumentu

identyfikacyjnego),
b)

dane osobowe i adresowe właściciela zwierzęcia,

c)

numer świadectwa zdrowia, jeżeli jest znany.
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Ponadto, pracownicy OZHK i WZHK mogą przesłać numer świadectwa zdrowia wskazany przez
właściciela koniowatego do Głównego Inspektoratu Weterynarii, celem weryfikacji, na adres poczty
elektronicznej: contactpoint.trade@wetgiw.gov.pl.
W

przypadku

otrzymania

ww.

zgłoszenia,

PLW

powinien

przeprowadzić

kontrolę

w miejscu utrzymywania koniowatego, w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 72
godzin. Kontrola powinna obejmować:
a)

sprawdzenie legalności pochodzenia zwierzęcia (świadectwo zdrowia wydane dla koniowatego,
gospodarstwo pochodzenia znajdujące się na liście zatwierdzonych gospodarstw),

b)

szczegółową weryfikację tożsamości zwierzęcia.
W sytuacji, gdy zwierzę nie było wcześniej zarejestrowane w CBDK przez polskiego właściciela,

należy

przyjąć,

że

zwierzę

to

zostało

przywiezione

do

Polski

z

Rumunii

w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. W takim przypadku brak świadectwa zdrowia, pochodzenie z
gospodarstwa niezatwierdzonego przez władze rumuńskie lub brak informacji o gospodarstwie
pochodzenia pozwala stwierdzić, że zwierzę zostało przemieszczone nielegalnie i stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia publicznego.
W związku z powyższym, PLW powinien nakazać w drodze decyzji administracyjnej zabicie
przemieszczonych nielegalnie koniowatych na koszt posiadacza (na podstawie na art. 138 rozporządzenia
2017/625).

Pozostałe

koniowate

przebywające

w gospodarstwie, należy poddać badaniom w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni na koszt IW. Do
czasu uzyskania wyników ww. badania, PLW powinien w drodze decyzji administracyjnej zakazać
przemieszczania koniowatych z tego gospodarstwa, a status epizootyczny tych koni w CBDK powinien
zostać

zmieniony

na

„ZABLOKOWANY”.

W przypadku negatywnego wyniku ww. badania, powinna zostać wydana decyzja uchylająca zakaz
przemieszczania koniowatych z gospodarstwa, a status epizootyczny tych zwierząt w CBDK powinien
zostać zmieniony na „WOLNY”.
Wyniki kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie po kontroli, do Głównego Inspektoratu
Weterynarii, na adres poczty elektronicznej: giw@wetgiw.gov.pl.
3.5. Przemieszczanie koniowatych z innych państw członkowskich
Dokument identyfikacyjny, niezależnie od tego gdzie został wydany powinien zostać
zarejestrowany w centralnej bazie danych koniowatych państwa członkowskiego, w którym koniowaty jest
utrzymywany, w ciągu 30 dni od dnia:
1)

wydania dokumentu identyfikacyjnego przez instytucję wydającą poza państwem członkowskim;

2)

wprowadzenia

zwierzęcia

na

terytorium

danego

państwa

członkowskiego,

z innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem:
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koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez
okres nie dłuższy niż 90 dni,



ogierów utrzymywanych w danym państwie członkowskim w sezonie rozpłodowym,



klaczy utrzymywanych w danym państwie członkowskim do celów hodowlanych przez okres
nieprzekraczający 90 dni,



koniowatych przebywających w obiekcie weterynaryjnym z przyczyn medycznych,



koniowatych przeznaczonych do uboju w ciągu 10 dni od ich wprowadzenia, tj. koniowate,
które w świadectwie zdrowia TRACES są

oznakowane ? jako rzeźne a miejscem

przeznaczenia jest rzeźnia,


w

każdym

przypadku,

gdy

informacje

dotyczące

koniowatego

uległy

zmianie

i konieczne jest ich uaktualnienie.
Przy przemieszczaniu zarejestrowanych koniowatych w celu uznanym za komercyjny (zawody
sportowe, zmiana właściciela, itd.) zwierzętom towarzyszy świadectwo zdrowia, które nie musi być
odnotowane w systemie TRACES. Przy przemieszczaniu niekomercyjnym zarejestrowanych koniowatych,
nie ma konieczności wydawania świadectwa zdrowia, a do dokonania rejestracji wystarczy dokument
identyfikacyjny zwierzęcia.
Przy przemieszczaniu koniowatych kategorii innej niż zarejestrowane koniowate każdemu
przemieszczeniu zarówno w celach handlowych jak i niehandlowych powinno towarzyszyć świadectwo
zdrowia wprowadzone do systemu TRACES.
3.6. Wprowadzanie do handlu koniowatych przeznaczonych do uboju
W przypadku wysyłki koniowatych z przeznaczeniem do uboju do innych państw członkowskich
zastosowanie ma Instrukcja GLW w sprawie postępowania PLW przy wprowadzaniu do handlu
wewnątrzwspólnotowego koni przeznaczonych do uboju.
ULW w szczególności przeprowadza dokładną weryfikację tożsamości wszystkich zwierząt
wchodzących w skład stawki w zakresie:
a)

dotrzymania terminów identyfikacji,

b)

zgodności

opisu

słownego

i

graficznego

w

dokumencie

identyfikacyjnym

z wyglądem koniowatego,
c)

ewentualnych wpisów w dokumencie identyfikacyjnym, które wykluczają koniowatego z łańcucha
żywnościowego,

d)

zgodności metody oznakowania koniowatego z tą wskazaną w dokumencie identyfikacyjnym, np.
zgodność

numeru

transpondera

zawartego

w

paszporcie

z tym odczytywanych ze zwierzęcia,
e)

zgodności danych właściciela koniowatego wnioskującego o wydanie świadectwa zdrowia z danymi
wpisanymi w dokumencie identyfikacyjnym oraz danymi właściciela zarejestrowanymi w CBDK.
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Koniowate urodzone przed 30 czerwca 2009 r. i zidentyfikowane z naruszeniem terminów
określonych w przepisach, tj. dla których dokument identyfikacyjny został wydany po 31 marca 2010 r.,
nie mogą wchodzić w skład przesyłek zwierząt wysyłanych do uboju w celu spożycia przez ludzi do
innych państw członkowskich.
W przypadku koniowatych urodzonych po 30 czerwca 2009 r. zidentyfikowanych z naruszeniem
terminów

określonych

w

art.

5

ust.

6

rozporządzenia

(WE)

504/2008

(tj. przed dniem 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane zwierzę lub w terminie sześciu miesięcy od
daty jego urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później), istnieje możliwość wprowadzenia
takich

zwierząt

do

handlu

jedynie

w przypadku, gdy właściciel zwierząt lub wysyłający złoży pisemne oświadczenie, iż jest świadom ryzyka
związanego z możliwością odrzucenia przesyłki przez służby weterynaryjne państwa członkowskiego
przeznaczenia, oraz w którym wskaże, jakie środki podejmie w przypadku odrzucenia przesyłki.
Koniowate urodzone po dniu 30 czerwca 2009 r. i dotychczas niezidentyfikowane, zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2015/262 powinny, po oznakowaniu transponderem lub metodą zastępczą,
otrzymać duplikat dokumentu identyfikacyjnego oraz nie mogą być wysyłane do handlu do uboju.
Koniowate wprowadzane do handlu wewnątrzwspólnotowego przeznaczone do uboju,
zidentyfikowane w okresie przejściowym, nie mogą być przedmiotem wysyłek na terytorium
Republiki Włoskiej.
Koniowate,

w

przypadku

których

stwierdzono

nieprawidłowości

opisane

w punkcie 3.3 niniejszych wytycznych, do czasu wyjaśnienia sprawy nie mogą być przedmiotem wysyłek
do innych państw członkowskich.
3.7. Raportowanie o uboju koniowatych oraz wprowadzaniu do handlu przesyłek koniowatych
przeznaczonych do uboju
ULW nadzorujący rzeźnię lub miejsce gromadzenia przekazuje PLW wykaz numerów UELN oraz
numerów transponderów (jeżeli dotyczy) koniowatych, które zostały poddane ubojowi/wysłane do innego
państwa

członkowskiego,

sporządzony

w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, w terminie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonaniu
uboju/wysyłki koniowatych.
PLW przekazuje w wersji elektronicznej do właściwego terytorialnie OZHK/WZHK zbiorcze
zestawienie ww. wykazów za okres 1 miesiąca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
OZHK/WZHK, weryfikuje dokonanie przez posiadaczy zwierząt zgłoszeń do CBDK o wysyłce i
uboju koniowatych. W przypadku koni, dla których nie zwrócono paszportu i/lub nie dokonano zgłoszenia
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uboju/wysyłki w ciągu 30 dni od zdarzenia, OZHK/WZHK informuje o tym właściwego PLW, który
przeprowadza kontrolę interwencyjną, nakłada karę grzywny i egzekwuje dopełnienie obowiązków.

4.

ZASTOSOWANE LECZENIE I MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA DO ŁAŃCUCHA

ŻYWNOŚCIOWEGO KONIOWATYCH PODDANYCH TERAPII LECZNICZEJ
Zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) 2021/963, koniowate uważa się za przeznaczone do uboju w
celu spożycia przez ludzi, o ile nie stwierdzono w sposób nieodwracalny, że nie są przeznaczone do tego
celu, poprzez złożenie podpisu w części dokumentu identyfikacyjnego dotyczącej podawania produktów
leczniczych przez:
a)

podpis lekarza weterynarii sprawującego opiekę lekarsko-weterynaryjną,

b)

wpis dokonany przez instytucję wydającą:


w momencie wydawania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego
dokumentu identyfikacyjnego lub



w przypadku koniowatych pochodzących z krajów trzecich nieumieszczonych w wykazie w
załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE, lub



w przypadku koniowatych pochodzących z krajów trzecich, dla których świadectwo zdrowia
nie zawierało właściwych gwarancji

Przed zastosowaniem leczenia z wykorzystaniem produktu leczniczego nie zarejestrowanego dla
koniowatych lub zarejestrowanego do stosowania przy innej jednostce chorobowej lub leczenie z
zastosowaniem produktu leczniczego, zawierającego substancje aktywne farmakologicznie nie zawarte w
załączniku I, II lub III do rozporządzenia Rady (EWG) 2377/90), lekarz weterynarii sprawujący opiekę
lekarsko – weterynaryjną ustala czy zwierzę jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi.
W przypadku, gdy zastosowana terapia nie jest dopuszczalna w przypadku koniowatego
przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi, lekarz weterynarii sprawujący opiekę lekarsko –
weterynaryjną musi zapewnić, aby takie zwierzę zostało przed leczeniem uznane w sposób nieodwracalny
za nieprzeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi poprzez:
1)

wypełnienie i podpisanie zmiany w:
a) części

II

sekcji

IX

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

z rozporządzeniem (WE) 504/2008,
b) części

II

sekcji

II

z rozporządzeniem (UE) 2015/262;
c) części

II

sekcji

II

z rozporządzeniem (UE) 2021/963.
2)

unieważnienie: (np. poprzez przekreślenie, podpis i opieczętowanie):
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a) części

III

sekcji

IX

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

dokumentu

identyfikacyjnego

wydanego

zgodnie

z rozporządzeniem (WE) 504/2008,
b) części

III

sekcji

II

z rozporządzeniem (UE) 2015/262;
c) części

III

sekcji

II

z rozporządzeniem (UE) 2021/963.

Posiadacz

zwierzęcia

w

ciągu

14

dni

powinien

przekazać

do

CBDK

informację

o zastosowaniu leczenia wykluczającego zwierzę z łańcucha żywnościowego.
Niniejszy dokument uchyla Wytyczne GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5 listopada 2019
r. dotyczące zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania przepisów
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 określającego na podstawie dyrektyw Rady
90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych.

ZATWIERDZIŁ:
Paweł Niemczuk
………………………………………….
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
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