
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2011 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiającego wykazy krajów 
trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej 
niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych 

(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 sanitarne regulujące produkcję, 
przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi ( 1 ), w szczególności art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 
ust. 1 akapit pierwszy i art. 8 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 ( 2 ) ustano
wiono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych 
obowiązujące przy wprowadzaniu do Unii niektórych 
przesyłek żywych zwierząt lub świeżego mięsa. Okreś- 
lono w nim także wykazy krajów trzecich, ich terytoriów 
lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie tych 
przesyłek do Unii. 

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010 przesyłki 
świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi 
mogą być przywożone do Unii, pod warunkiem że 
pochodzą z krajów trzecich, ich terytoriów lub części 
wymienionych w części 1 załącznika II do tego rozpo
rządzenia, dla których istnieje wzór świadectwa wetery
naryjnego odpowiadający danej przesyłce, wymieniony 
w tej części. 

(3) W dniu 25 lutego 2011 r. Republika Południowej Afryki 
zawiadomiła Światową Organizację Zdrowia Zwierząt 
(OIE) o ogniskach pryszczycy. Ze względu na brak 
objawów klinicznych wystąpienie ognisk zostało stwier
dzone w dniu 11 listopada 2011 r. w oparciu o badania 
serologiczne. 

(4) Jak określono w zawiadomieniu, ogniska wykryto 
w dwóch sąsiednich okręgach w północno-wschodniej 
części prowincji KwaZulu-Natal. Okręgi te są częścią tery
toriów Republiki Południowej Afryki, z których dozwo
lony jest wywóz do Unii świeżego odkostnionego 
i dojrzałego mięsa ze zwierząt kopytnych. Terytoria te 
zostały określone w części 1 załącznika II do rozporzą
dzenia (UE) nr 206/2010. 

(5) W związku z zagrożeniem wprowadzenia pryszczycy do 
Unii poprzez przywóz świeżego mięsa z gatunków 
podatnych na tę chorobę i w związku z brakiem 
gwarancji umożliwiających podział Republiki Połu
dniowej Afryki na regiony, zezwolenie na wywóz takiego 
świeżego mięsa do Unii nie powinno dalej obowiązywać. 
Należy zatem odpowiednio zmienić wpis dotyczący 
Republiki Południowej Afryki w części 1 załącznika II 
do rozporządzenia (UE) nr 206/2010. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do 
rozporządzenia (UE) nr 206/2010. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt,
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( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki 
otrzymuje brzmienie: 

„ZA – Repub
lika Połu
dniowej 
Afryki 

ZA-0 Cały kraj EQU, 
EQW 

ZA-1 Cały kraj z wyjątkiem: 
— części obszaru zwalczania pryszczycy 

w regionach weterynaryjnych prowincji 
Mpumalanga i Północnej, w okręgu 
Ingwavuma regionu weterynaryjnego 
Natal i na obszarze graniczącym 
z Botswaną na wschód od 28° długości 
geograficznej, oraz 

— okręgu Camperdown w prowincji 
KwaZulu-Natal 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 11 lutego 2011 r.” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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