
1. Ma∏e iloÊci mi´sa i mleka oraz produktów mi´snych 
i przetworów mlecznych (innych ni˝ mleko 
poczàtkowe w proszku, ˝ywnoÊç dla niemowlàt, 
specjalna ˝ywnoÊç lub specjalna karma dla zwierzàt 
domowych wymagana ze wzgl´dów medycznych)
Wwo˝enie lub wysy∏anie do UE osobistych przesy∏ek 

zawierajàcych mi´so, mleko, produkty mi´sne 

i przetwory mleczne (inne ni˝ mleko poczàtkowe 

w proszku, ˝ywnoÊç dla niemowlàt, specjalna ˝ywnoÊç 

lub specjalna karma dla zwierzàt domowych wymagana 

ze wzgl´dów medycznych) dozwolone jest jedynie 

pod warunkiem, ˝e pochodza one z Wysp Owczych

Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza
10 kilogramów na osob´.

2. Mleko poczàtkowe w proszku, ˝ywnoÊç dla 
niemowlàt oraz specjalna ˝ywnoÊç wymagana 
ze wzgl´dów medycznych
Do UE mo˝na wwoziç lub wysy∏aç osobiste przesy∏ki 

zawierajàce mleko poczàtkowe w proszku, ˝ywnoÊç 

dla niemowlàt oraz specjalnà ˝ywnoÊç wymaganà 

ze wzgl´dów medycznych jedynie pod warunkiem, ˝e:

� pochodza one z Wysp Owczych, Grenlandii 

lub Islandii, a ich ∏àczna waga nie przekracza 

10 kilogramów na osob´, oraz ˝e:

• produkt nie wymaga ch∏odzenia do czasu spo˝ycia; 

oraz

• produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

• opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest 

w danej chwili u˝ywane.

� pochodza one z innych krajów (innych ni˝ Wyspy Owcze

Grenlandia lub Islandia, a ich ∏aczna waga nie przekracza

2 kilogramów na osob´, oraz ˝e

• produkt nie wymaga ch∏odzenia do czasu otwarcia; 

• produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

• opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest 

w danej chwili u˝ywane.

3. Specjalna karma dla zwierzàt domowych wymagana 
ze wzgl´dów medycznych
Do UE mo˝na wwoziç lub wysy∏aç osobiste przesy∏ki 

zawierajàce specjalnà karm´ dla zwierzàt domowych 

wymaganà ze wzgl´dów medycznych jedynie pod 

warunkiem, ˝e:

� pochodza one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii,

a ich ∏aczna waga nie przekracza 10 kilogramów
na osob´, oraz ˝e:

• produkt nie wymaga ch∏odzenia do czasu spo˝ycia; 

oraz

• produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

• opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest 

w danej chwili u˝ywane.

� pochodza one z innych krajów (innych ni˝ Wyspy Owcze,

Grenlandia lub Islandia, a ich ∏aczna waga nie przekracza 
2 kilogramów na osob´, oraz ˝e:

• produkt nie wymaga ch∏odzenia do czasu spo˝ycia; 

oraz

• produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

• opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest 

w danej chwili u˝ywane.

4. Ma∏e iloÊci produktów rybo∏ówstwa przeznaczonych 
do indywidualnego spo˝ycia przez ludzi
Do UE mo˝na wwoziç lub wysy∏aç osobiste przesy∏ki 

produktów rybo∏ówstwa (w tym ryb Êwie˝ych, suszonych, 

gotowanych, peklowanych lub w´dzonych oraz niektóre 

skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe ma∏˝e 

i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, ˝e:

� ryby Êwie˝e sà wypatroszone;

� waga produktów rybo∏ówstwa, na osob´, 

nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, 

w zale˝noÊci od tego, która z tych wartoÊci jest 

najwy˝sza.

Ograniczenia te nie majà zastosowania w odniesieniu 

do produktów rybo∏ówstwa pochodzàcych z Wysp Owczych

lub Islandii.

5. Ma∏e iloÊci innych produktów pochodzenia 
zwierz´cego przeznaczonych do indywidualnego 
spo˝ycia przez ludzi
Do UE mo˝na wwoziç lub wysy∏aç inne produkty 

pochodzenia zwierz´cego, takie jak na przyk∏ad miód, ˝ywe

ostrygi, ˝ywe ma∏˝e i Êlimaki jedynie pod warunkiem, ˝e:

� pochodza one z Wysp Owczych, Grenland

lub Islandii, a ich ∏àczna waga nie przekracza 

10 kilogramów na osob´,

� pochodza one z innych krajów (innych ni˝ Wyspy

Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich ∏aczna 

waga nie przekracza 2 kilogramów na osob´.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e dozwolone jest wwo˝enie ma∏ych iloÊci

produktów pochodzenia zwierz´cego nale˝àcych do kilku 

z pi´ciu powy˝szych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem ˝e

spe∏nione sà warunki okreÊlone we wszystkich stosownych

ust´pach.

6. Wi´ksze iloÊci produktów pochodzenia zwierz´cego
Do UE mo˝na wwoziç lub wysy∏aç wi´ksze iloÊci 

produktów zwierz´cych jedynie wtedy, gdy spe∏niajà one 

wymogi dotyczàce przesy∏ek handlowych, które obejmujà: 

� wymogi dotyczàce Êwiadectw okreÊlone w odpowiednim 

urz´dowym Êwiadectwie weterynaryjnym WE;

� przedstawienie towarów, razem z w∏aÊciwà 

dokumentacjà, w punkcie kontroli granicznej 

upowa˝nionym do kontroli weterynaryjnej, 

w momencie wjazdu do UE.



Nie pozwólmy, 
aby zakaêne choroby zwierzàt 

przedosta∏y si´ do Unii Europejskiej!

Produkty pochodzenia zwierz´cego
mogà zawieraç patogeny 

powodujàce choroby zakaêne

Ze wzgl´du na ryzyko wprowadzenia chorób 
do Unii Europejskiej (UE) istniejà surowe procedury

dotyczàce wprowadzania niektórych produktów
pochodzenia zwierz´cego do UE. 

Procedury te nie majà zastosowania 
w odniesieniu do przewozu produktów 

pochodzenia zwierz´cego pomi´dzy 
28 paƒstwami cz∏onkowskimi UE lub 

w odniesieniu do produktów pochodzàcych 
z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, 

San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierz´cego
niespe∏niajàce tych wymogów nale˝y przekazaç

do oficjalnego usuni´cia po przybyciu do UE.

Niezg∏oszenie takich produktów 
mo˝e groziç grzywnà lub 
wszcz´ciem post´powania karnego

7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierz´cego
Przedstawione powy˝ej zasady nie majà zastosowania 

do nast´pujàcych produktów:

� Chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada 

i wyroby cukiernicze (w tym s∏odycze) niemieszane 

z produktami mi´snymi ani nienadziewane nimi;

� Suplementy ˝ywnoÊciowe, pakowane z przeznaczeniem

dla konsumenta koƒcowego;

� Ekstrakty z mi´sa i koncentraty mi´sne;

� Oliwki nadziewane rybami;

� Makarony niemieszane z produktami mi´snymi 

ani nienadziewane nimi;

� Buliony i przyprawy do zup pakowane 

z przeznaczeniem dla konsumenta koƒcowego;

� Wszelkie inne produkty spo˝ywcze niezawierajàce 

Êwie˝ego lub przetworzonego mi´sa lub produktów 

mleczarskich i zawierajàce mniej ni˝ 50 proc. 

przetworzonych produktów jajecznych lub produktów 

rybo∏ówstwa.

8. Produkty pochodzenia zwierz´cego uzyskane 
z gatunków chronionych
W przypadku niektórych gatunków chronionych 

mogà wyst´powaç dodatkowe ograniczenia. 

Na przyk∏ad w przypadku kawioru z ikry gatunków 

jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów
na osob´.
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