
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 536/2011 

z dnia 1 czerwca 2011 r. 

zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 
odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich i ich 

części 

(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) Decyzją Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 
2007 r. ustanawiającą 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 uchylającą decyzję 2005/432/WE ( 3 ) usta
nowiono przepisy dotyczące przywozu do Unii oraz 
tranzytu przez jej terytorium i składowania w Unii prze
syłek produktów mięsnych określonych w pkt 7.1 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 4 ) 
oraz przesyłek przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit 
określonych w pkt 7.9 wspomnianego załącznika. 

(2) Decyzją 2007/777/WE ustanowiono także wykazy 
państw trzecich i ich części, co do których należy 
zezwolić na taki przywóz, tranzyt i składowanie, 
a także świadectwa zdrowia publicznego i zdrowia zwie
rząt oraz rodzaje obróbki wymagane dla takich 
produktów. 

(3) W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE usta
nowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych 
oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit podlega
jących różnym rodzajom obróbki, określonym w części 4 
tego załącznika. 

(4) Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie 
w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako 
państwo, z którego dozwolony jest przywóz przeznaczo
nych do spożycia przez ludzi produktów mięsnych, prze
tworzonych żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych 
z ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych 
w warunkach fermowych, które to produkty podlegają 
niespecyficznemu procesowi obróbki, dla którego nie 
jest określona minimalna temperatura („obróbka A”). 

(5) W części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE usta
nowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolony jest przywóz do Unii mięsa suszonego/ 
wędzonego w paskach lub pasteryzowanych produktów 
mięsnych, podlegających różnym rodzajom obróbki, 
określonym w części 4 wspomnianego załącznika. 

(6) Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie 
w części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako 
państwo, z którego dozwolony jest przywóz do Unii 
mięsa suszonego/wędzonego w paskach składającego się 
z lub zawierającego mięso z drobiu, dzikiego ptactwa 
utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków 
bezgrzebieniowych oraz dzikiego ptactwa łownego, 
które to mięso podlega specyficznej obróbce 
(„obróbka E”). 

(7) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 
8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trze
cich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny 
jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty
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drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty
czących świadectw weterynaryjnych ( 1 ) określono 
warunki dotyczące świadectw weterynaryjnych dla przy
wozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium drobiu, jaj 
wylęgowych, jednodniowych piskląt oraz jaj wolnych od 
określonych czynników chorobotwórczych, a także 
mięsa, mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego 
mięsa drobiu, w tym ptaków bezgrzebieniowych 
i dzikiego ptactwa łownego, jaj i przetworów jajecznych. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem przywóz do Unii 
i tranzyt przez jej terytorium objętych nim towarów 
jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, 
stref lub grup wymienionych w tabeli w części 1 załącz
nika I do tego rozporządzenia. 

(8) Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie 
w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
798/2008 jako państwo, z którego dozwolony jest 
przywóz do Unii ptaków bezgrzebieniowych przeznaczo
nych do celów rozpłodowych i produkcyjnych oraz 
jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych i mięsa ptaków 
bezgrzebieniowych. 

(9) W rozporządzeniu (WE) 798/2008 ustanowiono także 
warunki do uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy 
lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) i wymagań dotyczących przyznawania świadectw 
weterynaryjnych w tym zakresie dla towarów przezna
czonych do przywozu do Unii. 

(10) Republika Południowej Afryki powiadomiła Komisję 
o wystąpieniu ogniska HPAI podtypu H5N2, które 
zostało potwierdzone na tym terytorium dnia 
9 kwietnia 2011 r. 

(11) W związku z potwierdzonym wystąpieniem ogniska 
HPAI terytorium Republiki Południowej Afryki nie 
może już być uznawane za wolne od tej choroby. 
Dlatego też organy weterynaryjne Republiki Południowej 
Afryki zawiesiły wydawanie świadectw weterynaryjnych 
dla przesyłek wspomnianych towarów ze skutkiem 
natychmiastowym. Należy zatem odpowiednio zmienić 
wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki w części 
1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 798/2008. 

(12) Dodatkowo, w związku z wystąpieniem ogniska HPAI, 
Republika Południowej Afryki nie spełnia już warunków 
dotyczących zdrowia zwierząt dla stosowania „obróbki 
A” do towarów składających się z lub zawierających 
mięso ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych 
w warunkach fermowych, lub też przetworzonych 
żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi, 
wymienionych w części 2 załącznika II do decyzji nr 
2007/777WE, jak również dla stosowania „obróbki E” 
do mięsa suszonego/wędzonego w paskach oraz pastery
zowanych produktów mięsnych składających się z lub 
zawierających mięso drobiu, dzikiego ptactwa utrzymy
wanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebienio
wych i dzikiego ptactwa łownego, wymienionych 
w części 3 tego załącznika. Wspomniane rodzaje obróbki 
są niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń dla 
zdrowia zwierząt związanych z tymi towarami. Należy 
zatem odpowiednio zmienić wpisy dotyczące Republiki 
Południowej Afryki w częściach 2 i 3 załącznika II do 
decyzji 2007/777/WE w celu określenia odpowiedniej 
obróbki tych towarów. 

(13) W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 
2007/777/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 798/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 1 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

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

1) w części 2 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

„ZA Republika Południowej 
Afryki (1 ) 

C C C A D D A C C A A D XXX” 

2) w części 3 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

„ZA Republika Południowej 
Afryki 

XXX XXX XXX XXX D D A XXX XXX A A D XXX” 

Republika Południowej 
Afryki ZA-1 

E E XXX XXX D D A E XXX A A D 

ZAŁĄCZNIK II 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

„ZA – Republika Połu
dniowej Afryki ZA-0 Cały kraj 

SPF 

EP, E S4” 

BPR I 

P2 9.4.2011 
A 

DOR II 

HER III 

RAT VII P2 9.4.2011
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