
Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzenia 

bydlęcego, owczego i koziego, o których mowa w sekcji A, odbywa się na podstawie świadectwa 

zdrowia zwierząt uzupełnionego następującym poświadczenie 

a)  produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny: (i)  nie zawiera ani nie został 

uzyskany z materiału szczególnego ryzyka zdefiniowanego w pkt 1 załącznika V do niniejszego 

rozporządzenia; oraz (ii)  nie zawiera ani nie został uzyskany z mięsa oddzielonego mechanicznie 

uzyskanego z kości bydła, owiec ani kóz, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwierzęta, z których uzyskany 

został produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny, urodziły się, były 

nieprzerwanie chowane i zostały poddane ubojowi w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie 

z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o znikomym ryzyku BSE, w którym nie wystąpiły 

rodzime przypadki BSE; oraz (iii)  został uzyskany ze zwierząt, które nie zostały uśmiercone po 

uprzednim ogłuszeniu poprzez uszkodzenie tkanek ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu 

wydłużonego, cienkiego narzędzia wprowadzanego do jamy czaszkowej lub przez wprowadzenie gazu 

do jamy czaszkowej, z wyjątkiem zwierząt, które urodziły się, były nieprzerwanie chowane i zostały 

poddane ubojowi w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako 

państwo lub region o znikomym ryzyku BSE; lub  

b)  produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne nie zawierają ani nie zostały 

uzyskane z materiału bydlęcego, owczego ani koziego innego niż materiał pochodzący od zwierząt, 

które urodziły się, były nieprzerwanie chowane i zostały poddane ubojowi w państwie lub regionie 

sklasyfikowanym zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o znikomym ryzyku 

występowania BSE. 

 

Oprócz wymogów określonych w lit. a) i b) niniejszej sekcji przywóz produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w sekcji A, zawierających mleko 

lub produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego i przeznaczonych na paszę, odbywa się na 

podstawie świadectwa zdrowia uzupełnionego następującym poświadczeniem:  

c)  owce i kozy, od których uzyskano te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty 

pochodne, były utrzymywane nieprzerwanie od urodzenia w państwie, w którym spełnione są 

następujące warunki:  

(i)  przypadki trzęsawki klasycznej podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu;  

(ii)  wprowadzono system rozpowszechniania informacji, nadzoru i monitorowania;  

(iii)  w stosunku do gospodarstw utrzymujących owce lub kozy stosuje się urzędowe ograniczenia w 

przypadku podejrzenia obecności TSE lub potwierdzenia obecności trzęsawki klasycznej;  

(iv)  owce i kozy zakażone trzęsawką klasyczną podlegają uśmierceniu i całkowitemu zniszczeniu;  

(v)  przez okres przynajmniej siedmiu poprzednich lat w całym państwie jest wprowadzony i 

skutecznie egzekwowany zakaz karmienia owiec i kóz mączką mięsno-kostną lub skwarkami 

pochodzącymi od przeżuwaczy, zdefiniowanymi w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych OIE;  



d)  mleko i produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego pochodzą z gospodarstw, w których 

nie wprowadzono urzędowych ograniczeń ze względu na podejrzenie obecności TSE;  

e)  mleko i produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego pochodzą z gospodarstw, w których 

przez poprzednich siedem lat nie zdiagnozowano żadnego przypadku trzęsawki klasycznej lub w 

których, w następstwie potwierdzenia przypadku trzęsawki klasycznej:  

(i)  wszystkie kozy i owce w gospodarstwie poddano uśmierceniu i zniszczeniu lub ubojowi z 

wyjątkiem tryków hodowlanych o genotypie ARR/ARR, maciorek hodowlanych posiadających co 

najmniej jeden allel ARR, a nieposiadających allelu VRQ oraz innych owiec posiadających 

przynajmniej jeden allel ARR; lub  

(ii)  wszystkie zwierzęta, u których potwierdzono trzęsawkę klasyczną, poddano uśmierceniu i 

zniszczeniu, a gospodarstwo było przez okres przynajmniej dwóch lat od potwierdzenia ostatniego 

przypadku trzęsawki klasycznej poddane intensywnemu monitorowaniu TSE, w tym badaniom na 

obecność TSE z wynikiem negatywnym zgodnym z metodami laboratoryjnymi określonymi w 

załączniku X rozdział C pkt 3.2, w odniesieniu do wszystkich niżej wymienionych zwierząt powyżej 18 

miesiąca życia oprócz owiec o genotypie ARR/ARR:  

—  zwierzęta poddane ubojowi w celu spożycia przez ludzi, oraz  

—  zwierzęta, które padły lub zostały uśmiercone w gospodarstwie, ale których nie uśmiercono w 

ramach kampanii zwalczania choroby. 


