
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 991/2011 

z dnia 5 października 2011 r. 

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

lub ich części w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków 

(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 
zwierząt, 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 oraz przesyłek przetworzo
nych żołądków, pęcherzy i jelit, jak określono 
w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 4 ). 

(2) Decyzją 2007/777/WE ustanowiono także wykazy 
państw trzecich i ich części, w odniesieniu do których 
należy zezwolić na taki przywóz, tranzyt i składowanie, 
określono wzory świadectw zdrowia publicznego 
i zdrowia zwierząt oraz przepisy dotyczące pochodzenia 
i obróbki wymagane dla takich przywożonych 
produktów. 

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 
8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym 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 świa
dectw weterynaryjnych ( 5 ) określono wymagania dotyczące 
świadectw weterynaryjnych dla przywozu do Unii 
i tranzytu przez jej terytorium, włączając składowanie 

podczas tranzytu, drobiu, jaj wylęgowych, piskląt jedno
dniowych i jaj wolnych od określonych czynników choro
botwórczych, 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 wymienionych towarów do Unii jest dozwolony 
jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wymie
nionych w części 1 w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(4) W związku z niedawnym wystąpieniem ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki 
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 536/2011 ( 6 ) zmieniono decyzję 2007/777/WE 
i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w celu określenia 
szczególnych rodzajów obróbki w odniesieniu do przy
wozu z Republiki Południowej Afryki produktów mięsnych, 
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia 
przez ludzi uzyskanych z mięsa ptaków bezgrzebieniowych 
utrzymywanych w warunkach fermowych oraz z mięsa 
suszonego/wędzonego w paskach oraz pasteryzowanych 
produktów mięsnych składających się z mięsa dzikiego 
ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków 
bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego lub 
zawierających takie mięso, wystarczających do wyelimino
wania zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z tymi 
towarami oraz w celu zakazania przywozu ptaków 
bezgrzebieniowych przeznaczonych do celów rozpłodo
wych i produkcyjnych oraz piskląt jednodniowych, jaj wylę
gowych i mięsa ptaków bezgrzebieniowych z całego tery
torium Republiki Południowej Afryki objętego 
rozporządzeniem (WE) nr 798/2008. 

(5) Republika Południowej Afryki przekazała Komisji infor
macje dotyczące środków zwalczania wprowadzonych 
w związku z niedawnym wystąpieniem ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. Komisja oceniła te informacje 
oraz sytuację epidemiologiczną w związku ze wspom
nianym wystąpieniem ognisk choroby w Republice Połu
dniowej Afryki. 

(6) Ponadto unijny interwencyjny zespół w dziedzinie wete
rynarii przeprowadził wizytę w Republice Południowej 
Afryki w celu oceny sytuacji i wydania zaleceń 
dotyczących skuteczniejszego zwalczania choroby. 

(7) Republika Południowej Afryki wprowadziła politykę 
likwidacji stad w celu zwalczenia choroby 
i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Ponadto Republika 
Południowej Afryki prowadzi działania w zakresie 
nadzoru pod kątem ptasiej grypy, które wydają się speł
niać wymogi określone w części II załącznika IV do 
rozporządzenia (WE) nr 798/2008.
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(8) Pozytywny wynik oceny sytuacji w związku z chorobą 
oraz badania epidemiologiczne przeprowadzone przez 
Republikę Południowej Afryki umożliwiają zmniejszenie 
ograniczeń w odniesieniu do przywozu mięsa ptaków 
bezgrzebieniowych do Unii do dotkniętej chorobą części 
terytorium Republiki Południowej Afryki objętej ograni
czeniami przez to państwo. W odniesieniu do przywozu 
żywych ptaków bezgrzebieniowych i ich jaj wylęgowych 
należy jednak utrzymać wspomniane ograniczenia dla 
całego terytorium Republiki Południowej Afryki ze 
względu na większe ryzyko ewentualnego wprowadzenia 
wirusa do Unii. 

(9) Jeżeli chodzi o sposoby obróbki określone w decyzji 
2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych 
produktów mięsnych, przetworzonych żołądków, 
pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi oraz mięsa suszo
nego/wędzonego w paskach oraz pasteryzowanych 
produktów mięsnych, należy ponownie stosować 
sposoby obróbki wykorzystywane przed wystąpieniem 
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w odniesieniu 
do towarów pochodzących z wolnej od choroby części 
terytorium Republiki Południowej Afryki. 

(10) W części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE znaj
duje się wykaz terytoriów lub części terytoriów państw 
trzecich, do których ma zastosowanie regionalizacja ze 
względu na zdrowie zwierząt. Należy zmienić wpis dla 
Republiki Południowej Afryki w celu uwzględnienia 
nowej sytuacji w tym państwie trzecim w związku 
z wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz konsekwencji 

w odniesieniu do ograniczeń przywozu danych towarów 
do Unii. 

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2007/777/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 798/2008. 

(12) 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 
rozporządzenia. 

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 5 października 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 1 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

„Republika Południowej 
Afryki 

ZA 01/2005 Cały kraj 

ZA-1 01/2005 Cały kraj z wyjątkiem: 

części obszaru kontroli 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 Camper
down w prowincji KwaZuluNatal. 

ZA-2 01/2011 Cały kraj z wyjątkiem: 

części terytorium w obrębie granic, które stanowi: 

— na północy: łańcuch Gór Czarnych, 

— na południu: łańcuch gór Outeniqua, 

— na wschodzie: droga R339 łącząca łańcuch Gór Czarnych z łańcuchem gór Outeniqua, 
od Barandas przez Uniondale, 

— na zachodzie: góry Gamka łączące łańcuch Gór Czarnych z rzeką Gamka w kierunku 
południowym w stronę gór Outeniqua.” 

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

„ZA-0 
Republika Południowej 

Afryki ( 1 ) 

Cały kraj ZA-0 

C C C A D D A C C A A D XXX 

ZA-2 Republika Południowej Afryki 
ZA-2 ( 1 ) 

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

3) 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 XXX XXX A E XXX A A XXX XXX 

Republika Południowej Afryki 
ZA-2 

XXX XXX XXX XXX E E XXX XXX XXX XXX XXX E XXX”
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ZAŁĄCZNIK II 

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

„ZA – Republika Południowej 
Afryki 

ZA-0 Cały kraj 

SPF 

EP, E S4” 

BPR I 

P2 9.4.2011 A DOR II 

HER III 

ZA-1 Cały kraj z wyjątkiem ZA-2 RAT VII 9.10.2011 

ZA-2 

Część terytorium w obrębie granic, które stanowi: 

— na północy: łańcuch Gór Czarnych, 

— na południu: łańcuch gór Outeniqua, 

— na wschodzie: droga R339 łącząca łańcuch Gór Czarnych 
z łańcuchem gór Outeniqua, od Barandas przez Union
dale, 

— na zachodzie: góry Gamka łączące łańcuch Gór Czarnych 
z rzeką Gamka w kierunku południowym w stronę gór 
Outeniqua. 

RAT VII P2 9.4.2011
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