
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (EU) 2020/981 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Kosowa * w 
wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii 
produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, oraz zmieniająca załącznik 
III do tej decyzji w odniesieniu do wzoru świadectwa do celów przywozu tych produktów z 

państw trzecich 

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4433) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowot
nych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzę
cego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit 
pierwszy, art. 8 pkt 4, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. b) i c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2007/777/WE (2) określono między innymi warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w 
odniesieniu do przywozu do Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, 
pęcherzy i jelit, które zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych w części 4 załącznika II do tej 
decyzji („towary”). 

(2) W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolone jest wprowadzanie towarów do Unii, pod warunkiem że towary te zostały poddane jednemu z procesów 
obróbki, o których mowa w tym załączniku. W części 4 tego załącznika określono niespecyficzny proces obróbki 
„A” oraz specyficzne procesy obróbki od „B” do „F” wymienione w porządku malejącym według stopnia zagrożenia 
w zakresie zdrowia zwierząt, które to zagrożenie takie procesy mają wyeliminować. 

(3) Ponadto w załączniku III do decyzji 2007/777 ustanowiono wzór świadectwa, które powinno towarzyszyć przesył
kom towarów przeznaczonych do wprowadzenia do Unii. 

(4) Kosowo złożyło wniosek o wpisanie go do wykazu w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwa 
trzeciego, z którego dozwolone jest wprowadzanie do Unii towarów otrzymanych z drobiu i dzikiego ptactwa utrzy
mywanego w warunkach fermowych (z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych), które to towary zostały poddane 
specyficznemu procesowi obróbki „C” lub „D”, i przedłożyło stosowne informacje. W szczególności Kosowo udzie
liło gwarancji w odniesieniu do surowca drobiowego pochodzącego z państw członkowskich albo z państw trzecich, 
które zostały zatwierdzone do wywozu takiego surowca do Unii, oraz w odniesieniu do obróbki, której wspomniane 
produkty zostaną poddane. 

(5) Komisja przeprowadziła w Kosowie audyt mający na celu ocenę istniejących systemów kontroli wytwarzania pro
duktów mięsnych z drobiu przeznaczonych na wywóz do Unii. Ze względu na pozytywny wynik tego audytu oraz 
gwarancje udzielone przez Kosowo w odniesieniu do pochodzenia i obróbki mięsa drobiowego wykorzystywanego 
do wytwarzania produktów mięsnych należy wpisać Kosowo do tabeli w części 2 załącznika II do decyzji 
2007/777/WE do celów wprowadzania do Unii produktów mięsnych z drobiu i dzikiego ptactwa utrzymywanego 
w warunkach fermowych (z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych) poddanych specyficznemu procesowi obróbki 
„C” lub „D”. 

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa. 

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(2) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory 

świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia 
przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49). 
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(6) Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, 
pęcherzy i jelit, określony w załączniku III do decyzji 2007/777/WE, odnosi się do produktów mięsnych przygoto
wanych z mięsa drobiowego pochodzącego z państwa członkowskiego lub spełniającego wymagania w zakresie 
zdrowia zwierząt dotyczące przywozu do Unii określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) i we wzo
rze tym przewidziano, że mięso to musi zostać poddane niespecyficznemu procesowi obróbki „A” określonemu w 
części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(7) Wymagania ustanowione w świadectwie weterynaryjnym nie odnoszą się jednak do mięsa drobiowego pochodzą
cego z państwa członkowskiego lub spełniającego wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące przywozu do 
Unii określone w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008, które to mięso musi zostać poddane jednemu ze specyficz
nych procesów obróbki określonych w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. Z uwagi na to, że specy
ficzny proces obróbki produktu musi być stosowany niezależnie od pochodzenia świeżego mięsa wykorzystywa
nego do przygotowania produktów mięsnych, a także ze względu na znikome ryzyko dla zdrowia drobiu związane 
z takimi praktykami, wzór świadectwa weterynaryjnego dla produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, 
pęcherzy i jelit określony w załączniku III do decyzji 2007/777/WE powinien zawierać stosowny przepis odnoszący 
się do tej konkretnej sytuacji. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE. 

(9) Należy przewidzieć odpowiednio długi okres przejściowy wynoszący cztery miesiące, zanim zmieniony wzór świa
dectwa weterynaryjnego stanie się obowiązkowy, aby umożliwić państwom członkowskim i przemysłowi dostoso
wanie się do nowych wymogów. 

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

2. W załączniku III do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 10 listopada 2020 r. państwa członkowskie nadal zezwalają na wprowadzanie do Unii 
przesyłek produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, którym towarzyszy świadectwo wydane 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE, obowiązującym przed zmianami wprowadzo
nymi niniejszą decyzją, pod warunkiem że świadectwo to zostało wydane nie później niż w dniu 10 października 2020 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Stella KYRIAKIDES 

Członek Komisji     

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 
z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty
czących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1). 
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ZAŁĄCZNIK I 

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) między pozycją dotyczącą Urugwaju a pozycją dotyczącą Republiki Południowej Afryki dodaje się pozycję dotyczącą Kosowa w brzmieniu: 

Kod ISO 

Kraj 
pochod-
zenia lub 
jego część 

1. Bydło domowe 
2. Parzystokopytne 

zwierzęta dzikie 
utrzymywane w 
warunkach 
fermowych (z 
wyłączeniem 
świń) 

Owce/ 
kozy 

domowe 

1. Świnie domowe 
2. Dzikie zwierzęta 

parzystokopytne 
utrzymywane w 
warunkach 
fermowych 
(świnie) 

Gospo-
darskie 

zwierzęta 
niepar-

zystoko-
pytne 

1. Drób 
2. Dzikie ptactwo 

utrzymywane w 
warunkach 
fermowych (z 
wyjątkiem 
ptaków 
bezgrzebienio-
wych) 

Ptaki 
bezgrzebie-

niowe 
utrzymy-
wane w 

warunkach 
fermowych 

Króliki 
domowe i 
zwierzęta 

zającowate 
utrzymy-
wane w 

warunkach 
fermowych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto-
kopytne (z 

wyjąt-
kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 

niepar-
zystoko-

pytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zająco-
wate 

(króliki i 
zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe (z 
wyjątkiem 
kopytnych, 

nieparzysto-
kopytnych i 
zającowa-

tych) 

„XK Kosowo 
(*****)(4) XXX XXX XXX XXX C lub D XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX”   

2) na końcu tabeli między przypisem (3) a przypisem (*) dodaje się przypis w brzmieniu: 

„(4) Dotyczy produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przygotowywanych ze świeżego mięsa z państwa członkowskiego Unii Europejskiej spełniają
cego wymogi określone w art. 3 dyrektywy 2002/99/WE albo z państwa trzeciego wymienionego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu 
do przywozu do Unii mięsa drobiowego.”; 

3) na końcu tabeli między przypisem (****) a przypisem XXX dodaje się przypis w brzmieniu: 

„(*****) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.”.   
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku III do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany: 

we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych 
żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do Unii Europejskiej z państw trzecich, po trzecim wariancie określo
nym w części II.1 pkt II.1.3, dodaje się tekst w brzmieniu: 

„(2) albo [II.1.3.1. zostało poddane specyficznemu procesowi obróbki, o którym mowa w części 4 pkt B, C lub D 
załącznika II do decyzji 2007/777/WE, ustanowionemu dla państwa trzeciego pochodzenia lub 
jego części w odniesieniu do mięsa gatunków, których dotyczą, odpowiednio, części 2 lub 3 załącz
nika II do decyzji 2007/777/WE, oraz: 

(2) [II.1.3.1.1. pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej spełniającego wymogi określone 
w art. 3 dyrektywy 2002/99/WE;] 

(2) albo [II.1.3.1.1. pochodzi z państwa trzeciego wymienionego w części 1 załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu do Unii mięsa drobiowego i pochodzi z 
gospodarstw – lub w przypadku dzikiego ptactwa łownego pochodzi z terytoriów, na 
których ptaki te zostały uśmiercone – wokół których w promieniu 10 km, w tym w sto
sownych przypadkach na terytorium państwa sąsiedniego, w ciągu co najmniej ostat
nich 30 dni nie wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków ani rzekomego 
pomoru drobiu.]”.   
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