
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1112/2011 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotyczącego 
Paragwaju w wykazie krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania 

do Unii określonych rodzajów świeżego mięsa 

(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 oraz 
art. 8 ust. 1 akapit pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 
12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trze
cich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wpro
wadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz 
świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw 
weterynaryjnych ( 2 ) ustanowiono wymogi dotyczące 
świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do wprowa
dzania do Unii niektórych przesyłek zawierających 
świeże mięso zwierząt kopytnych i koniowatych, prze
znaczone do spożycia przez ludzi. Zgodnie 
z rozporządzeniem tego rodzaju przesyłki mogą być 
wprowadzane do Unii tylko wtedy, gdy pochodzą 
z krajów trzecich, ich terytoriów lub części wymienio
nych w części 1 załącznika II do tego rozporządzenia. 

(2) W dniu 19 września 2011 r. Paragwaj powiadomił 
Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) 
o wystąpieniu pryszczycy. Ognisko tej choroby umiejs

cowione jest w obwodzie San Pedro i zostało potwier
dzone w dniu 18 września 2011 r. w oparciu o analizy 
laboratoryjne (ELISA i EITB). 

(3) W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 
206/2010 precyzuje się, że dozwolony jest przywóz 
świeżego mięsa bydła domowego z Paragwaju. 

(4) W związku z zagrożeniem wprowadzenia pryszczycy do 
Unii, związanym z przywozem świeżej wołowiny 
z Paragwaju oraz w związku z brakiem gwarancji umoż
liwiających podział Paragwaju na regiony, przywóz taki 
nie powinien być dłużej dozwolony. Należy zatem odpo
wiednio zmienić wpis dotyczący Paragwaju w części 1 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 206/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

„PY – Paragwaj PY-0 Cały kraj EQU 

PY-1 Cały kraj, z wyjątkiem strefy ścisłego nadzoru 
wyznaczonej w pasie szerokości 15 km wzdłuż 
granic zewnętrznych 

BOV A 1 18 września 2011 r. 1 sierpnia 2008 r.” 

Artykuł 2 

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

PL L 287/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2011 

( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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