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26-  Świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport  

do Federacji Rosyjskiej uzgodnione przez Komisję Europejską  

z przedstawicielami władz rosyjskich   

 

  

       

 

Id. 

św. 

Świadectwo weterynaryjne 

01 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych  w wyniku uboju  

i przetwórstwa bydła. 

02 dla eksportowanych z UE do UC jednodniowych kurcząt, indycząt, kacząt, gęsiąt, strusiąt oraz jaj wylęgowych tych gatunków 

ptaków. 

03 dla paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, eksportowanych  z UE do Federacji Rosyjskiej. 

04 dla ryb, owoców morza oraz gotowych wyrobów  z ryb i owoców morza przeznaczonych do spożycia przez ludzi,  eksportowanych 

z UE do Federacji Rosyjskiej. 

05 dla paszowej mączki rybnej eksportowanej  z UE do Federacji Rosyjskiej. 

06 dla eksportowanych  z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej gotowych produktów spożywczych zawierających surowce 

pochodzenia zwierzęcego. 

07 na potrzeby czasowego wjazdu koni z UE do Federacji Rosyjskiej w celu ich uczestnictwa w międzynarodowych zawodach,  

na okres nieprzekraczający  90 dni. 

08 dla eksportowanych z Unii Europejskiej do Unii Celnej hodowlanych, użytkowych i sportowych koni/zwierząt z rodziny 

koniowatych (z wyłączeniem koni sportowych wwożonych czasowo w celu udziału w zawodach oraz koni cyrkowych/ zwierząt 

cyrkowych z rodziny koniowatych). 

09 na eksportowane z UE do Federacji Rosyjskiej świnie hodowlane. 

10 dla konserw mięsnych, kiełbas oraz innych rodzajów gotowych do spożycia produktów mięsnych eksportowanych  

z Unii Europejskiej  do Federacji Rosyjskiej. 

11 dla eksportowanego  z UE do Federacji Rosyjskiej mleka i produktów mlecznych pochodzących  od bydła i małych przeżuwaczy. 

12 dla mięsa wieprzowego oraz surowych produktów z  mięsa wieprzowego, eksportowanych z UE do Federacji Rosyjskiej. 

13 dla eksportowanego z UE do UC mięsa drobiowego oraz surowych produktów mięsnych z mięsa drobiowego,   

14 na eksportowane z UE do Federacji Rosyjskiej świnie rzeźne. 

29 dla eksportowanej z Unii Europejskiej do Unii Celnej niepuszkowanej/suchej karmy pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt 

domowych i ozdobnych, nieprzeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi. 

31 na eksportowane z UE do Federacji Rosyjskiej prosięta do tuczu. 

32 dla zwierząt futerkowych eksportowanych z UE do Federacji Rosyjskiej. 

33 dla osłonek zwierzęcych eksportowanych z UE do Federacji Rosyjskiej. 

34 dla świeżych nie solonych skór suszonych, ich części pozyskanych od zwierząt futerkowych z przeznaczeniem na wyrób futer 

eksportowanych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. 



36 dla bydła hodowlanego i użytkowego eksportowanego z UE do Federacji Rosyjskiej. 

39 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych w wyniku uboju  

i przetwórstwa koni. 

41 dla żelatyny i/lub kolagenu, przeznaczonych do spożycia przez człowieka, eksportowanych z Unii Europejskiej do Unii Celnej. 

42 dla hodowlanych i użytkowych owiec i kóz  eksportowanych z UE do FR. 

43 na nasienie buhajów rozpłodowych, eksportowane z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. 

45 na surowiec pochodzenia zwierzęcego
 
do produkcji karmy dla zwierząt domowych oraz futerkowych, nie przeznaczonych  

do produkcji żywności dla ludzi, eksportowany z Unii Europejskiej do Unii Celnej 
46 dla eksportowanej z Unii Europejskiej do Unii Celnej puszkowanej karmy pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt domowych i 

ozdobnych, nieprzeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi 

52 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych uzyskanych w wyniku uboju  

i przetwórstwa owiec i kóz; 

 


