
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1036/2012 

z dnia 7 listopada 2012 r. 

zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 
206/2010 w odniesieniu do wpisów dotyczących Chorwacji w wykazach państw trzecich lub ich 
części, z których dozwolone jest wprowadzanie świeżego mięsa i niektórych produktów mięsnych 

do Unii 

(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 o wymaganiach zdrowotnych 
dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję 
oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 ), w szczególności art. 8 
zdanie wprowadzające, art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i art. 8 
ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2007/777/WE ( 2 ) ustanowiono zasady 
dotyczące przywozu do Unii oraz przewozu przez Unię 
i przechowywania na jej terytorium przesyłek produktów 
mięsnych oraz przesyłek przetworzonych żołądków, 
pęcherzy i jelit określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho
dzenia 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 do Unii produktów mięs
nych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, 
pod warunkiem że towary te zostały poddane obróbce, 
o której mowa w tej części. 

(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 według rygoru. 

(4) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 ( 4 ) ustano
wiono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych 
w zakresie wprowadzania do Unii niektórych przesyłek 
żywych zwierząt lub świeżego mięsa. Ustanowiono 
w nim także wykazy krajów trzecich, ich terytoriów 
lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie 
tych przesyłek do Unii. 

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010 przesyłki 
świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi 
mogą być przywożone do Unii, pod warunkiem że 
pochodzą z krajów trzecich, ich terytoriów lub części 
wymienionych w części 1 załącznika II do tego 

rozporządzenia, dla których istnieje wzór świadectwa 
weterynaryjnego odpowiadający danej przesyłce, wymie
niony w tej części. 

(6) Chorwacja jest obecnie wymieniona w wykazie w części 
1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 
jako kraj trzeci, z którego dozwolony jest przywóz do 
Unii świeżego mięsa niektórych gatunków zwierząt. 
Chorwacja nie jest jednak obecnie wymieniona jako 
kraj trzeci, z którego dozwolony jest przywóz do Unii 
świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, świń domo
wych. 

(7) Chorwacja przedłożyła Komisji wniosek o pozwolenie na 
wywóz świeżego mięsa świń domowych do Unii. Według 
informacji przedłożonych przez Chorwację szczepienia 
zapobiegawcze przeciwko klasycznemu pomorowi świń 
są zabronione na terytorium tego kraju trzeciego od 
stycznia 2005 r. Ponadto nie ma dowodów na występo
wanie wirusa klasycznego pomoru świń u świń domo
wych na terytorium Chorwacji od marca 2008 r. 
Z dostępnych informacji wynika zatem, że Chorwacja 
jest wolna od klasycznego pomoru świń u świń domo
wych, bez przeprowadzania szczepień. 

(8) Właściwy organ chorwacki dostarczył również wystarcza
jących gwarancji w zakresie zgodności z przepisami unij
nymi dotyczącymi klasycznego pomoru świń i wdraża 
rozszerzony program nadzoru dla świń domowych 
i dzików. 

(9) Ponadto wyniki inspekcji przeprowadzonej przez 
Komisję w 2010 r. w Chorwacji były w przeważającej 
mierze pozytywne. Chorwacja przedłożyła również 
Komisji potwierdzenie, że niektóre planowane działania 
naprawcze związane z brakami stwierdzonymi podczas 
tej inspekcji zostały wprowadzone w życie 2011 r. i przy
niosły pożądane skutki. 

(10) Z oceny informacji przedłożonych przez Chorwację 
wynika, że wprowadzanie do Unii świeżego mięsa świń 
domowych z tego kraju trzeciego nie stanowi zagrożenia 
dla statusu zdrowotnego Unii w odniesieniu do klasycz
nego pomoru świń. Przywóz z Chorwacji świeżego 
mięsa, w tym mięsa mielonego, świń domowych powi
nien być w związku z tym dozwolony. 

(11) Ponadto Chorwacja jest obecnie wymieniona w części 2 
załącznika II do decyzji 2007/777/WE w celu wprowa
dzania do Unii produktów mięsnych oraz przetworzo
nych żołądków, pęcherzy i jelit świń domowych i dzikich 
zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warun
kach fermowych (świń), które zostały poddane specyficz
nemu procesowi obróbki „D”.
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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 73 z 20.3.2010, s. 1.



(12) Ze względu na fakt, że przywóz świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, świń domowych do Unii 
z Chorwacji ma być dozwolony, należy również zezwolić na przywóz do Unii z tego kraju trzeciego, 
produktów mięsnych, które zostały uzyskane z takiego świeżego mięsa, bez wymogu poddawania ich 
specyficznemu procesowi obróbki. Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika II do 
decyzji 2007/777/WE. 

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 206/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie: 

„HR Chorwa
cja 

A A A A A A A A D XXX A A XXX” 

Artykuł 2 

W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje 
brzmienie: 

„HR – Chorwacja HR-0 Cały kraj BOV, OVI, EQU, RUF, 
RUW 

POR 8 listopada 2012 r.” 

Artykuł 3 

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 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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