
  Weterynaryjna graniczna kontrola pasz. 

 

1. Wprowadzanie na obszar celny Unii Europejskiej pasze lub pasze lecznicze,          

z krajów trzecich, podlegają kontroli granicznej prowadzonej przez granicznego 

lekarza weterynarii, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale                        

V rozporządzenia 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, z przepisami ustawy o weterynaryjnej 

kontroli granicznej z 27 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1590 z późn. zm.), 

ustawą o paszach z 22 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1045) oraz niektórymi 

przepisami wykonawczymi (wymienionymi w art. 63 ww. ustawy o paszach) – do 

ustawy o środkach żywienia zwierząt z 23 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 

255, poz. 2143). 

 

2. Przez graniczne posterunki kontroli mogą być odprawiane różnego rodzaju środki 

żywienia zwierząt i pasze lecznicze. Wykaz przejść granicznych, z podaniem 

rodzaju środka żywienia zwierząt i pasz leczniczych, na których dokonywana 

może być kontrola omawianych przesyłek, znajduje się w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu 

przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz    

i pasz leczniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863). 

 

3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę przekazuje granicznemu lekarzowi weterynarii, 

pisemne lub w wersji elektronicznej, informacje o przewidywanym terminie przywozu 

oraz o rodzaju i ilości przesyłki, nie później niż na dzień roboczy przed dniem przywozu. 

 

4. W zakres działań kontrolnych, dokonywanych przez granicznego lekarza 

weterynarii, wchodzi: 

- kontrola dokumentów, towarzyszących każdej przesyłce, 

- kontrola tożsamości przesyłki (w porównaniu z przedstawionymi 

dokumentami), 

- kontrola fizyczna przesyłki (z możliwością pobrania prób do badań 

laboratoryjnych), 

- kontrole tożsamości i fizyczne mogą być prowadzone wyrywkowo.  



  

5. Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli granicznej środków 

żywienia zwierząt pochodzenia  zwierzęcego: 

- wystawia następujący dokument, zgodnie ze wzorem znajdującym  się          

w rozporządzeniu MRiRW z 20 czerwca 2007r. w sprawie wzoru dokumentu 

potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej środków żywienia 

zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania – Dz. U. nr 121, poz. 

836, dokument CVED – zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 136/2004 z 22 

stycznia 2004 r. ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we 

wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów 

przywożonych z państw trzecich), potwierdzające przeprowadzenie kontroli 

przesyłki i wpisuje w nich zakres przeprowadzonej kontroli oraz jej wyniki. 

- wystawia dokumenty, o których mowa powyżej i wpisuje w nich zakres 

przeprowadzonej kontroli oraz jej wyniki oraz informuje o tym ( w systemie 

TRACES),  powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

miejsce przeznaczenia przesyłki. 

- wpisuje numery dokumentów, o którym mowa powyżej , do dokumentów 

towarzyszących przesyłce, 

- dokumenty, o których mowa powyżej, są przekazywane wraz z przesyłką do 

pierwszego miejsca jej przeznaczenia, a jeżeli przesyłka jest podzielona na 

części – do każdej części tej przesyłki należy dołączyć uwierzytelnione kopie.  

     Graniczny lekarz po przeprowadzeniu kontroli środków żywienia nie 

zawierających tkanek pochodzenia zwierzęcego: 

- posługuje się jedynie ww. dokumentem zawartym w rozporządzeniu MRiRW, 

a dalsze postępowanie przebiega jak opisano powyżej. 

 

6. Gdy istnieje podejrzenie, co do właściwej jakości kontrolowanych przesyłek, 

należy pobrać do badań próbki tych produktów. W innych przypadkach, 

przesyłki do pobrania prób, typuje się metodą losową i niedyskryminującą.  

W ramach próbkobrania  próbki pobiera się zgodnie z rozporządzeniem MRiRW   

z 14 grudnia 2006 r. sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania 

próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz 

postępowania z próbkami w ramach kontroli urzędowej  (Dz. U. Nr 2, poz. 14  

późniejszymi zmianami). 

 



7. Dopuszcza się przywóz przesyłek pasz wymienionych w art. 35 ww. ustawy             

o paszach z zakładów państw trzecich mających przedstawicielstwo: 

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanych do ewidencji zakładów 

państw trzecich prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii, 

- na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

     Zakłady państw trzecich wpisuje się do ewidencji, jeżeli: 

- dla przedsiębiorcy zagranicznego, wykonującego działalność gospodarczą     

w państwie trzecim, do którego należy zakład, utworzono przedstawicielstwo 

z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- przedstawicielstwo o którym mowa powyżej, zapewni, że zakład, który 

reprezentuje, spełnia wymagania co najmniej równoważne wymaganiom 

określonym w załączniku do rozporządzenia nr 183/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania 

dotyczące higieny pasz. 

 

8. W przypadku importu przesyłek mleka i produktów na bazie mleka, 

pochodzących z Ukrainy, należy  obowiązkowo pobrać próbki i wykonać 

stosowne badania (decyzja Komisji nr 2002/805 z dnia 15 .10.2002 roku 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych 

produktów pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do żywienia zwierząt      

i pochodzących z Ukrainy).  

 


