
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 1 lipca 2011 r. 

uchylająca decyzję 2006/241/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem 

produktów rybołówstwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4642) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/395/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady nr 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) Zgodnie z decyzją Komisji 2006/241/WE z dnia 
24 marca 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochron
nych w odniesieniu do niektórych produktów pocho
dzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, 
z wyłączeniem produktów rybołówstwa ( 2 ) zobowiązane 
są zabronić przywozu do Unii produktów pochodzenia 
zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów 
rybołówstwa, ślimaków i guana. 

(2) Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego uregulo
wany jest przez szereg aktów prawnych Unii, takich jak 
dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. 
ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, 
przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi ( 3 ) czy też rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozpo
rządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzę
cego) ( 4 ). 

(3) Obowiązujące prawo Unii w zakresie przywozu 
produktów pochodzenia zwierzęcego stanowi gwarancję, 
że jedynie produkty pochodzenia zwierzęcego z nim 
zgodne mogą stanowić przedmiot przywozu 
z Madagaskaru do Unii. 

(4) W związku z tym decyzja 2006/241/WE nie jest już 
konieczna i winna zostać uchylona. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 2006/241/WE traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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