
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 8 października 2010 r. 

zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu guana z Madagaskaru 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6798) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/611/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty 
z państw trzecich ( 1 ), w szczególności jej art. 22 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2006/241/WE z dnia 24 marca 2006 r. 
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu 
do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego 
pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów 
rybołówstwa ( 2 ) zabrania przywozu do Unii produktów 
pochodzenia zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem 
produktów rybołówstwa i ślimaków. 

(2) Madagaskar wykazał zainteresowanie wywozem guana 
do Unii. 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustana
wiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi ( 3 ) przewiduje zakaz przywozu 
i tranzytu produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego i produktów przetworzonych, z wyjątkiem przy
padków, gdy jest to zgodne ze wspomnianym rozporzą
dzeniem. 

(4) W myśl rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 obornik jest 
surowcem kategorii 2. Definicja obornika, określona 
w załączniku I do tego rozporządzenia, obejmuje guano, 
które może być przetworzone lub nie, zgodnie 
z rozdziałem III załącznika VIII do tego rozporządzenia. 
W części III tego rozdziału ustanowiono, że wprowa
dzenie guana do obrotu nie podlega warunkom doty
czącym zdrowia zwierząt. 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi ponadto, iż 
przepisy mające zastosowanie do przywozu z państw 
trzecich produktów, o których mowa w załącznikach 
VII i VIII do tego rozporządzenia, nie mogą być ani 
bardziej, ani mniej korzystne od tych stosowanych 
w odniesieniu do wytwarzania tych produktów 
i wprowadzania ich do obrotu w Unii. 

(6) Przywóz guana z Madagaskaru nie powinien być dłużej 
zakazany. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/241/WE. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 decyzji 2006/241/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia 
zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem 
produktów rybołówstwa, ślimaków i guana.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 października 2010 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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