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Ograniczenia w przywozie z państw trzecich
zwierząt i produktów
Wykaz ograniczeń przywozowych (importowych) wprowadzonych przez Komisję Europejską dostępny jest
tutaj (materiał w języku angielskim).
Należy pamiętać, że w odniesieniu do poszczególnych państw trzecich mogą istnieć dodatkowe
ograniczenia czy szczególne wymagania (np. konieczność poddania przesyłki dodatkowym testom
laboratoryjnym, przedstawienia dodatkowych deklaracji właściwej władzy państwa trzeciego). Najnowsze
informacje
o
wprowadzonych
ograniczeniach
handlowych
dostępne
są
w Aktualnościach lub Komunikatach Głównego Lekarza Weterynarii.

Ograniczenia w przywozie produktów
Albania - Decyzja Komisji (WE) nr 642/2007 z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków
stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa
przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Bangladesz - Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2260 z dnia 3 grudnia 2015 r. uchylająca
decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających
zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Brazylia
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/700 z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające wykazy
zakładów z państwa trzeciego, z których dozwolony jest przywóz wymienionych produktów
pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do niektórych zakładów z Brazylii
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/981 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające wykaz
brazylijskich zakładów, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów rybołówstwa
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Chiny - Decyzja Komisji (WE) nr 994/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków
ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin
Indie - Decyzja Komisji (WE) nr 381/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych
mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych
do spożycia przez ludzi
Japonia - od dnia 10 października 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
2021/1533. Na podstawie art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1533 każdej
przesyłce zawierającej produkty, o których mowa w załączniku II, objęte kodami CN wymienionymi
w tymże załączniku (tj. ryby i produkty rybołówstwa), oraz produkty złożone, w których ponad 50 %
ilości stanowią produkty wymienione w załączniku II (tj. produkty rybołówstwa), pochodzące lub
wysyłane z Japonii, musi towarzyszyć oryginał ważnego świadectwa urzędowego sporządzonego
i podpisanego zgodnie z art. 5. Rybom i produktom rybołówstwa, o których mowa w załączniku II,
złowionym lub zebranym w wodach przybrzeżnych prefektur Fukushima i Gunma, musi towarzyszyć
także sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek, bez względu na to,
gdzie w Japonii takie produkty zostały wyładowane na ląd.
Krym i Sewastopol - Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie

ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w
odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola
Meksyk - Decyzja Komisji (WE) nr 27/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych
warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Turcja - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/478 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie
utrzymania środków ochronnych w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do
spożycia przez ludzi

Ograniczenia w przywozie pasz
Chiny - decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 884/2001 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków
nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach
z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE
Egipt - decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 402/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie środków
nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren
przywożonych z Egiptu
Japonia - od dnia 10 października 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
2021/1533. Każdej przesyłce zawierającej pasze, o których mowa w załączniku II, objęte kodami CN
wymienionymi w tymże załączniku pochodzące lub wysyłane z Japonii, musi towarzyszyć oryginał
ważnego świadectwa urzędowego sporządzonego i podpisanego zgodnie z art. 5.
Krym i Sewastopol - Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie
ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w
odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola
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