
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Izraela w wykazach 
państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie niektórych produktów mięsnych do Unii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5703) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/479/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 
2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych 
dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję 
oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych 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) Decyzją Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 
2007 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt 
i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz 
z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz 
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia 
przez ludzi i uchylającą decyzję 2005/432/WE ( 2 ) usta
nowiono przepisy dotyczące przywozu do Unii oraz 
przewozu przez jej terytorium i składowania w Unii 
przesyłek produktów mięsnych oraz przesyłek 
poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, określo
nych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta
nawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 3 ). 

(2) W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE 
zawarto wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolone jest wprowadzanie produktów mięsnych oraz 
poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, pod 
warunkiem że towary te zostały poddane obróbce, 
o której mowa w tym wykazie. W przypadku gdy 
państwa trzecie podlegają regionalizacji do celów 
włączenia ich do tego wykazu, terytoria i regiony określa 
się w części 1 tego załącznika. 

(3) W części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE usta
nowiono procesy obróbki, o których mowa w części 2 
tego załącznika, z przypisaniem kodów dla każdego 
z nich. W części tej określono niespecyficzny proces 
obróbki „A” oraz specyficzne procesy obróbki „B” do 
„F” wymienione w porządku malejącym wg rygoru. 

(4) W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej 
grypy ptaków na niektórych obszarach Izraela decyzja 

2007/777/WE, zmieniona rozporządzeniem wykonaw
czym Komisji (UE) nr 532/2012 ( 4 ), stanowi, że przywóz 
do Unii produktów mięsnych oraz poddanych obróbce 
żołądków, pęcherzy i jelit, uzyskanych z drobiu, dzikiego 
ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, 
ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach 
fermowych i dzikiego ptactwa łownego, jest dozwolony 
z obszarów tego państwa trzeciego, na którym wystąpiły 
wspomniane ogniska, wyłącznie w przypadku, gdy 
zostały one poddane specyficznej obróbce „D” zgodnie 
z częścią 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 
Obszar w Izraelu, na którym wystąpiły ogniska i do 
którego ma zastosowanie regionalizacja ze względu na 
zdrowie zwierząt, został wpisany do wykazu w tabeli 
w części 1 załącznika II do tej decyzji. 

(5) Zgodnie z przedstawionymi informacjami na temat na 
korzystnej sytuacji chorobowej w odniesieniu do tej 
choroby Izrael skutecznie kontrolował ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. Ponadto nadzór prowadzony 
przez właściwy organ w Izraelu w okresie, jaki upłynął 
od likwidacji stad drobiu z zakażonych gospodarstw 
drobiarskich oraz oczyszczania i dezynfekcji tych obiek
tów, nie wykazał dalszego rozprzestrzenienia się tej 
choroby. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić wpisy dotyczące 
Izraela w części 1 i 2 załącznika II do decyzji 
2007/777/WE w celu zezwolenia na przywóz do Unii 
z całego terytorium Izraela produktów mięsnych oraz 
poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, uzyska
nych z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego 
w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych 
utrzymywanych w warunkach fermowych i dzikiego 
ptactwa łownego, które zostały poddane niespecyficz
nemu procesowi obróbki „A” zgodnie z częścią 4 załącz
nika II do decyzji 2007/777/WE. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2007/777/WE. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
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( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49. 
( 3 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. ( 4 ) Dz.U. L 163 z 22.6.2012, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części 1 skreśla się cały wpis dotyczący Izraela; 

2) w części 2 wpis dotyczący Izraela otrzymuje brzmienie: 

„IL Izrael B B B B A A A B B XXX A A XXX”
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