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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi poświadczania spełniania
wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia
2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (zwanym dalej
rozporządzeniem 2021/605) przy przemieszczaniu świń utrzymywanych na obszarze objętym
ograniczeniami I do rzeźni, w przypadku gdy świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki
pozyskane od tych świń będą wprowadzane na rynek krajowy oraz rynek UE, uprzejmie informuję
co następuje.
Przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 mają zastosowanie do
przemieszczania przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń
pochodzących z gospodarstw położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i III. W
przypadku świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń
utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I oraz na obszarach nieobjętych
ograniczeniami ze względu na ASF, nie stosuje się ograniczeń odnośnie wprowadzania na rynek
krajowy czy w handlu wewnątrzunijnym. W przypadku eksportu wyżej wymienionych produktów
pochodzenia zwierzęcego do krajów trzecich należy brać pod uwagę wymagania weterynaryjne
określone przez dane państwo trzecie.
Ponadto, w ślad za pismem Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii o sygnaturze
WCHZZ.432.320.2021(1) z dnia 3 września 2021 roku, przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021r. poz.
1485), który wdraża przepisy art. 9 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605,
spełnienie wymogów z załącznika II do ww. rozporządzenia przy przemieszczaniu świń
pochodzących z obszaru I, poza ten obszar na terytorium Polski, nie jest obowiązkowe.
Wątpliwości mogą budzić zapisy art. 19 pkt. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji
2021/605 określającego obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia dla przesyłek
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świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od świń utrzymywanych na
obszarach I i II, wysyłanych poza te obszary na terytorium Polski lub do innego państwa
członkowskiego. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze określone w art. 19 ust. 6 ww.
rozporządzenia odstępstwo od obowiązku zaopatrywania ww. produktów w świadectwo zdrowia.
Zgodnie z brzmieniem art. 19 pkt. 6 lit. a powiatowy lekarz weterynarii może zdecydować, że w
przypadku ww. przesyłek świadectwo zdrowia może być zastąpione przez znak jakości
zdrowotnej lub znak identyfikacyjny w kształcie owalu umieszczony na świeżym lub
przetworzonym mięsie, produktach mięsnych, w tym na osłonkach, w zakładach wyznaczonych
na mocy art. 41 ust. 1 ww. rozporządzenia lub zakładach zajmujących się produktami
pochodzenia zwierzęcego pozyskanymi ze świń utrzymywanych na obszarze I lub na
obszarach nieobjętych restrykcjami ze względu na ASF.

.

Paweł Meyer
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478
Warszawa, biuro@upemi.pl
2. Związek Polskie Mięso, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, info@polskie-mieso.pl
3. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Miodowa 14;
4. Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Jelit, pzpidj_bialogard@wp.pl;
5. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, biuro@pfpz.pl;
6. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego, unichlod@unichlod.pl,
7. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, pohid@pohid.pl,
8. Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy - Kucharzy, biuro@cechrzeznikow.pl
9. Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie,
pwozniak@tradycyjniewedzone.pl
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