
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 427/2011 

z dnia 2 maja 2011 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do 
wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup 

(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 jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 
8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie
rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz 
z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych ( 2 ), w szczególności 
jej art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 dotyczących 
świadectw weterynaryjnych ( 3 ) stanowi, że przywóz do 
Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych 
tym rozporządzeniem jest dozwolony jedynie z państw 
trzecich, terytoriów, stref lub grup znajdujących się 
w wykazie w tabeli w części 1 załącznika I do tego 
rozporządzenia. 

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, jeżeli 
ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wystąpi 
w państwie trzecim, na terytorium, w strefie lub grupie 
poprzednio wolnej od tej choroby, takie państwo trzecie, 
terytorium, strefa lub grupa zostają ponownie uznane za 
wolne od HPAI z zastrzeżeniem spełnienia pewnych 
warunków. Warunki te obejmują wdrożenie polityki 
likwidacji stad w celu zwalczania choroby, w tym odpo
wiednie czyszczenie i odkażanie wszystkich poprzednio 
zakażonych zakładów. Ponadto nadzór pod kątem ptasiej 
grypy musi być prowadzony zgodnie z częścią II załącz

nika IV do tego rozporządzenia przez okres trzech 
miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji 
stad oraz oczyszczania i odkażania. 

(3) Izrael jest wymieniony w wykazie w części 1 załącznika 
I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo 
trzecie, z którego mogą być przywożone do Unii 
wszystkie rodzaje produktów drobiowych objęte tym 
rozporządzeniem. W wyniku wystąpienia ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków na początku 2010 r. przywóz 
niektórych rodzajów produktów z Izraela do Unii został 
tym rozporządzeniem, zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 332/2010 ( 4 ), ograniczony do określo
nych części jego terytorium. Obszar, z którego zakazany 
był przywóz niektórych rodzajów produktów, jest okre 
ślony w kolumnie 3 kodem IL-2 we wpisie dotyczącym 
Izraela w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r. 
Zakaz przywozu niektórych rodzajów produktów 
drobiowych z IL-2 w związku z tym ogniskiem powinien 
jednak nadal obowiązywać dla produktów wyproduko
wanych przed tą datą. 

(4) Ponadto w dniu 8 marca 2011 r. Izrael powiadomił 
Komisję o wystąpieniu na swoim terytorium ogniska 
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. 

(5) W związku z potwierdzonym wystąpieniem ogniska 
wysoce zjadliwej grypy ptaków terytorium Izraela nie 
może być już uznawane za wolne od tej choroby. 
Dlatego też organy weterynaryjne Izraela zawiesiły wyda
wanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek niektó
rych rodzajów produktów drobiowych. 

(6) Izrael przekazał Komisji informacje dotyczące środków 
zwalczania podjętych w związku z niedawnym wystąpie
niem ogniska tej choroby. Komisja oceniła te informacje 
oraz sytuację epidemiologiczną w Izraelu. 

(7) Izrael wprowadził politykę likwidacji stad w celu zwal
czenia choroby i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. 
Niezwłoczne i zdecydowane działania podjęte przez 
Izrael w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby 
oraz pozytywny wynik oceny sytuacji epidemiologicznej 
pozwalają na zawężenie ograniczeń w przywozie do Unii 
niektórych produktów drobiowych do strefy dotkniętej 
chorobą, którą organy weterynaryjne Izraela objęły ogra
niczeniami.

PL 3.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 113/3 

( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74. 
( 3 ) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 10.



(8) Ponadto Izrael prowadzi działania w zakresie nadzoru 
pod kątem ptasiej grypy, które wydają się spełniać 
wymogi określone w części II załącznika IV do rozpo
rządzenia (WE) nr 798/2008. 

(9) Uwzględniając korzystny rozwój sytuacji epidemiolo
gicznej i działania w zakresie nadzoru pod kątem ptasiej 
grypy podjęte w celu zlikwidowana ogniska zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 
798/2008, właściwe jest ograniczenie czasu, przez 
który zawieszone jest wydawanie zezwoleń na przywóz 
do Unii, do okresu trzech miesięcy, do dnia 14 czerwca 
2011 r., po odpowiednim czyszczeniu i odkażaniu 
poprzednio zakażonego gospodarstwa. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 798/2008. 

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wpis dotyczący Izraela w części 1 załącznika I do rozporzą
dzenia (WE) nr 798/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

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 2 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„IL – Izrael IL-0 Cały kraj SPF 

EP, E S4 

IL-1 Terytorium Izraela z wyjątkiem IL-2 
i IL-3 

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, 
HER, SRP 

N A S5, ST1 

WGM VIII 

POU, RAT N 

IL-2 Fragment terytorium Izraela w obrębie 
granic, które stanowi: 

— na zachodzie: droga numer 4, 

— na południu: droga numer 5812 
łącząca się z drogą numer 5815, 

— na wschodzie: mur bezpieczeństwa 
do drogi numer 6513, 

— na północy: droga numer 6513 do 
skrzyżowania z drogą 65. Od tego 
punktu w linii prostej do wjazdu 
do osady Givat Nili, a stamtąd 
w linii prostej do skrzyżowania 
dróg 652 i 4. 

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, 
HER, SRP 

N, P2 1.5.2010 A S5, ST1 

WGM VIII P2 1.5.2010 

POU, RAT N, P2 1.5.2010 

IL-3 Fragment terytorium Izraela w obrębie 
granic, które stanowi: 

— na północy: droga numer 386 do 
granic miejskich Jerozolimy, rzeki 
Refaim, dawnej granicy Izraela 
z Jordanią (»zielona linia«), 

— na wschodzie: droga numer 356, 

— na południu: drogi numer 8670, 
3517 i 354, 

— na zachodzie: linia prosta biegnąca 
na północ do drogi nr 367, drogą 
nr 367 na zachód, a dalej na 
północ do drogi nr 375 i na 
zachód od wioski Matta linia na 
północ-północny wschód do drogi 
nr 386. 

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, 
HER, SRP 

N, P2 8.3.2011 14.6.2011 A S5, ST1 

WGM VIII P2 8.3.2011 14.6.2011 

POU, RAT N, P2 8.3.2011 14.6.2011”
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