
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 393/2012 

z dnia 7 maja 2012 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotyczącej 
Tajlandii w wykazach państw trzecich lub ich części, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii 

i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produktów drobiowych 

(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 formułę wprowadzającą, 
art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 
8 sierpnia 2008 r. ustanawiające 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 
świadectw weterynaryjnych ( 2 ) stanowi, że przywóz do 
Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych 
tym rozporządzeniem jest dozwolony jedynie z państw 
trzecich, terytoriów, stref lub grup wymienionych 
w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(2) Tajlandia jest obecnie wymieniona w tabeli w części 1 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako 
państwo, z którego dozwolony jest przywóz do Unii jaj 
wolnych od określonych czynników chorobotwórczych 
i produktów jajecznych. W związku z wystąpieniem 
w 2004 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków zaka
zano przywozu do Unii mięsa drobiowego, mięsa 
ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach 
fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego oraz jaj, 
czego wyrazem są wpisy w kolumnach 6 i 6A tabeli 
w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(3) Ponadto decyzja Komisji 2005/692/WE z dnia 
6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków 
ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych 
państwach trzecich ( 3 ) stanowi, że państwa członkowskie 
mają wstrzymać przywóz z Tajlandii niektórych produk
tów, w tym mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrze
bieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych 
i mięsa dzikiego ptactwa łownego, oraz jaj. 

(4) Sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt w Tajlandii uległa 
od tego czasu poprawie, w szczególności jeżeli chodzi 

o zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. 
Eksperci Komisji przeprowadzili szereg inspekcji w Tajlan
dii, aby ocenić sytuację w zakresie zdrowia zwierząt 
i środki zwalczania wspomnianej choroby wprowadzone 
w tym państwie trzecim. Wnioski płynące z ostatniej 
inspekcji przeprowadzonej w Tajlandii są takie, że ogólny 
system gwarantuje w wystarczającym stopniu spełnienie 
przez dane produkty odpowiednich wymogów unijnych. 

(5) W związku z powyższym decyzją 2005/692/WE zmie
nioną decyzją wykonawczą Komisji 2012/248/UE z dnia 
7 maja 2012 r. zmieniającą decyzje 2005/692/WE, 
2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odnie
sieniu do ptasiej grypy ( 4 ) nie wstrzymuje się już przy
wozu z Tajlandii do Unii produktów objętych decyzją 
2005/692/WE, w tym mięsa drobiowego, mięsa ptaków 
bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermo
wych i mięsa dzikiego ptactwa łownego, oraz jaj. 

(6) Należy wskutek tego zmienić pozycję dotyczącą Tajlandii 
w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
798/2008, aby odzwierciedlić to, że przywóz na – 
i tranzyt przez – terytorium Unii z Tajlandii mięsa 
drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymy
wanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego 
ptactwa łownego oraz jaj nie jest już zakazany. 

(7) Przywóz jaj z Tajlandii powinien być jednak uwarunko
wany przedłożeniem przez to państwo trzecie programu 
zwalczania Salmonelli. 

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

(9) 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 798/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20. ( 4 ) Zob. 42 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym 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
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ZAŁĄCZNIK 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 pozycja dotycząca Tajlandii otrzymuje brzmienie: 

„TH – Tajlandia TH-0 Cały kraj 

SPF, EP 

WGM VIII 1.7.2012 

POU, RAT 1.7.2012 

E 1.7.2012 S4”
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