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W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Pabianicach informuje, że uwagi na licznie nieprawidłowości pojawiające się w handlu 

wewnątrzwspólnotowym świniami, głównie w odniesieniu do przesyłek pochodzących z Danii oraz 

Holandii, polegające na dostarczaniu świń w inne miejsce niż wskazano w świadectwie zdrowia, 

weterynaryjne władze w w/w państwach członkowskich poinformowały Głównego Lekarza 

Weterynarii o braku możliwości korekty świadectw zdrowia, w zakresie odbiorcy oraz miejsca 

przeznaczenia przesyłki zwierząt. Władze weterynaryjne Holandii oraz Danii wdrożyły liczne 

procedury związane z certyfikacją przesyłek zwierząt oraz zatwierdzaniem dokumentacji 

transportowej (świadectwa zdrowia, dzienniki podroży), które mają na celu zmniejszenie liczby 

nieprawidłowości. Między innymi wprowadzona została zasada, iż nadawca przesyłki ponosi 

pełną odpowiedzialność za poprawność danych wskazywanych we wniosku o wystawienie 

świadectwa zdrowia. W przypadku, gdy po dostarczeniu przesyłki do miejsca przeznaczenia okaże 

się, ze dane są nieprawidłowe, nadawca przesyłki będzie zobowiązany do pilnego wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji, a powtarzalność stwierdzanych nieprawidłowości będzie skutkowała 

nakładaniem kar administracyjnych. Wobec powyższego, Główny Lekarz Weterynarii 

poinformował, że reklamacje w handlu związane ze zmianą miejsca docelowego przesyłek, a co za 

tym idzie z nieprawidłową certyfikacją przesyłek świń pochodzących z Danii oraz Holandii nie 

będą przekazywane do władz weterynaryjnych powyższych krajów. 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że w każdym 

przypadku decyzja o dalszych losach zwierząt wchodzących w skład kwestionowanych przesyłek 

leży wyłącznie w jego kompetencji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli 

weterynaryjnej w handlu oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625. 

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje 

podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, które są organizatorami przywozu świń w ramach 

handlu wewnątrzwspólnotowego o braku możliwości podpisywania przez właściwie terytorialnego 

powiatowego lekarza weterynarii wniosków o zmianę świadectwa zdrowia dla świń 

przywiezionych z Danii lub Holandii na teren nadzorowanych powiatów. 

Organizatorzy przywozu zwierząt są zobligowani do pełnej odpowiedzialności aby 

zwierzęta były przeznaczone do miejsc wskazanych w towarzyszącym im świadectwie zdrowia  

w handlu wewnątrzwspólnotowym. 

  

 


