Wobec występowania licznych zapytań i wątpliwości donośnie możliwości
importu z Białorusi mrożonych świeżych penisów wołowych

(przeznaczonych na

produkcję gryzaków dla psów), uprzejmie informuję.
Po analizie prawodawstwa w tym zakresie należy przyjąć, że wymienienie
Białorusi w części 1 Decyzji Komisji z dnia 25 czerwca 2004 r. nr 2004/542/WE,
zmieniającej załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie wykazu państw
trzecich, z których Państwa członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa – nie
jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości importu do Polski (z tego kraju).
Interpretację niniejszą potwierdza obecność znaku „ – „ (minus) w kolumnie 4 i opis
jego znaczenie na końcu omawianej tabeli.
Potwierdzeniem powyższego są zapisy załącznika XI Rozporządzenia (WE) nr
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002 r. (z późn. zm.),
a szczególnie zdanie „Włączenie państwa do jednego z poniższych wykazów jest
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do przywozu odpowiednich
produktów z danego kraju. Przywóz musi również spełniać odpowiednie wymagania
dotyczące ochrony zdrowia publicznego i zwierząt.” Zastosowanie ma tu również
zapis zawarty w części VII(A), załącznika XI , pkt A Rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 668/2004 z 10 marca 2004 r. stwierdzający, że import zwierzęcych produktów
ubocznych do produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt umieszczona jest w części
I załącznika II Decyzji 79/542/EWG, z której zezwala się na import tej kategorii
świeżego mięsa odpowiednich gatunków...
W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją.
Państwo (Białoruś), znajduje się w części I załącznika II (rubryka 1) Decyzji Rady
79/542/EWG (z późn. zm.), ustalającej wykaz państw trzecich, z których Państwa
Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa.
Jednocześnie dla państwa tego brak jest opracowanych wzorów świadectw zdrowia
(rubryka 4), a w miejscu tym wpisano znak „ – „ (minus) z komentarzem, że minus
równa się brakowi świadectwa zdrowia, a zatem „przywóz świeżego mięsa nie jest
dozwolony”.
Reasumując powyższe, import mrożonych świeżych penisów wołowych z
Białorusi do Polski jest zabroniony.

