
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 66/2012 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt 
dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące 

takiego przywozu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 
1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 
regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, 
komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych 
zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do 
dyrektywy 90/425/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 17 ust. 3 
lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 ( 2 ) ustano
wiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przy
wozu niektórych rodzajów ptaków do Unii. 
W rozporządzeniu tym przewiduje się, że objęte nim 
ptaki mają być przywożone do Unii jedynie 
w przypadku, jeżeli pochodzą z państw trzecich lub ich 
części, o których mowa w załączniku I do tego 
rozporządzenia. 

(2) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 
występuje odniesienie do państw trzecich lub ich części 
wymienionych w kolumnach 1 i 3 tabeli zawartej 
w części 1 załącznika I do decyzji Komisji 
2006/696/WE ( 3 ), z których dozwolony jest przywóz 
drobiu hodowlanego (rozpłodowego) i towarowego 
(produkcyjnego) innego niż ptaki bezgrzebieniowe. 

(3) Decyzję 2006/696/WE uchylono i zastąpiono 
rozporządzeniem 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 

drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów 
dotyczących świadectw weterynaryjnych ( 4 ). Odniesienia 
do tej decyzji w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 318/2007 należy zatem zastąpić odniesieniami do 
rozporządzenia (WE) nr 798/2008. 

(4) Ponadto Argentyna zwróciła się do Komisji o zezwolenie 
na przywóz do Unii niektórych rodzajów ptaków wyho
dowanych w niewoli na podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 318/2007. Kontrola przeprowadzona w Argentynie 
przez działające w ramach Komisji Biuro ds. Żywności 
i Weterynarii oraz działania następcze podjęte przez to 
państwo trzecie wykazały, że Argentyna zapewnia 
wystarczające gwarancje w odniesieniu do zgodności 
z unijnymi wymaganiami dotyczącymi przywozu takich 
ptaków do Unii. 

(5) Argentyna jest obecnie wymieniona w tabeli zawartej 
w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008. Przywóz drobiu rozpłodowego i 
produkcyjnego innego niż ptaki bezgrzebieniowe z tego 
państwa trzeciego nie jest jednak dozwolony. Należy 
zatem włączyć Argentynę w ramach odrębnego wpisu 
do wykazu określonego w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 318/2007. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się 
tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
( 2 ) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. 
( 3 ) Dz.U. L 295 z 25.10.2006, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 25 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, Z KTÓRYCH DOZWOLONY JEST PRZYWÓZ PTAKÓW WYHODOWANYCH 
W NIEWOLI 

1. Państwa trzecie lub ich obszary wymienione w kolumnach 1 i 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (*), której kolumna 4 określa wzór świadectwa weterynaryjnego dla drobiu 
rozpłodowego i produkcyjnego (BPP) innego niż ptaki bezgrzebieniowe. 

2. Argentyna. 

(*) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.”
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