
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1380/2011 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do ptaków bezgrzebieniowych 
rozpłodowych i produkcyjnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ( 1 ), w 
szczególności jej art. 25 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku VIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającego 
wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 
z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt 
przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobio
wych oraz wymogów dotyczących świadectw weteryna
ryjnych ( 2 ) określono szczegółowe warunki dotyczące 
przywozu drobiu rozpłodowego i produkcyjnego 
z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych oraz przy
wozu jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych niepo
chodzących od ptaków bezgrzebieniowych. 

(2) Zgodnie z pkt 2 części II tego załącznika pisklęta jedno
dniowe, które nie są chowane w państwie członkowskim, 
które dokonało przywozu jaj wylęgowych, są transporto
wane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia i trzymane 
tam przez co najmniej trzy tygodnie od daty wylęgu. 
Wymóg ten jest odzwierciedlony w części 
I odpowiedniego wzoru świadectwa weterynaryjnego 
dla piskląt jednodniowych, ustanowionego w załączniku 
IV do dyrektywy 2009/158/WE. 

(3) W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 
ustanowiono szczegółowe warunki mające zastosowanie 
do przywozu ptaków bezgrzebieniowych przeznaczo
nych do celów rozpłodowych i produkcyjnych oraz jaj 
wylęgowych i piskląt jednodniowych tych ptaków. Te 
szczegółowe warunki nie obejmują obecnie przepisu 
dotyczącego ptaków bezgrzebieniowych analogicznego 
do przepisu dotyczącego drobiu w pkt 2 części II 
załącznika VIII do tego rozporządzenia. 

(4) Doświadczenia w stosowaniu wspomnianego przepisu 
dotyczącego drobiu wskazują, iż właściwe jest rozsze
rzenie go również na pisklęta jednodniowe ptaków 
bezgrzebieniowych. 

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

(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 załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 część II 
pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ptaki bezgrzebieniowe wyklute z przywożonych jaj wylę
gowych są trzymane przez okres co najmniej trzech 
tygodni od daty wylęgu w wylęgarni lub przez okres co 
najmniej trzech tygodni w zakładzie, do którego zostały 
wysłane po wylęgu. 

Jeżeli jednodniowe pisklęta ptaków bezgrzebieniowych 
nie są chowane w państwie członkowskim, które doko
nało przywozu jaj wylęgowych, są one transportowane 
bezpośrednio do miejsca przeznaczenia (określonego 
w pkt I.10 i I.11 świadectwa zdrowia, wzór 2 w 
załączniku IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE (*)) 
i trzymane tam przez co najmniej trzy tygodnie od 
daty wylęgu. 

___________ 
(*) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/25 

( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74. 
( 2 ) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.


