
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 390/2012 

z dnia 7 maja 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 doty
czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa
dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek
tywy 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 ) okre 
ślono warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu 
do przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii, 
a jednym z nich jest warunek, by przywóz ptaków do 
Unii miał miejsce wyłącznie wtedy, gdy ptaki te 
pochodzą z państw trzecich lub ich obszarów określo
nych w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2) Filipiny zwróciły się do Komisji o zezwolenie na 
przywóz do Unii, na podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 318/2007, ptaków wyhodowanych w niewoli z części 
ich terytorium. Eksperci Komisji przeprowadzili inspekcję 
na Filipinach, aby ocenić, czy w państwie tym spełnione 
są wymagane warunki w zakresie zdrowia zwierząt doty
czące takich ptaków i czy prowadzone są stosowne 
kontrole. 

(3) Filipiny przedstawiły odpowiednie gwarancje dotyczące 
zgodności z przepisami unijnymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 318/2007, wymagane przy 
przywozie do Unii ptaków wyhodowanych w niewoli 
z części ich terytorium, a mianowicie z Regionu Stołecz
nego – Manila. Tę część terytorium Filipin należy 
w związku z tym włączyć do wykazu znajdującego się 
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 318/2007. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 318/2007. 

(5) 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 I do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 dodaje 
się następującą pozycję: 

„3. Filipiny: Region Stołeczny – Manila.”. 

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 7 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 121/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2012 

( 1 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
( 2 ) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.
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