
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 88/2013 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do 

Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych 

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

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi ( 2 ), w szczególności jego 
art. 11 ust. 1, 

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 ( 3 ) 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 ( 4 ). 

(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 tym wykazie. W przypadku gdy 
państwa trzecie podlegają regionalizacji do celów 
włączenia ich do tego wykazu, ich terytoria regionalizo
wane określa się w części 1 tego załącznika. 

(3) W części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE okre 
ślono procesy obróbki, o których mowa w części 2 tego 

załącznika, i przypisano każdemu z nich kody. W części 
tej określono niespecyficzny proces obróbki „A” oraz 
specyficzne procesy obróbki „B” do „F” wymienione 
w porządku malejącym według rygoru. 

(4) 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 ( 5 ) stanowi, że niektóre 
towary mogą być przywożone do Unii i być przed
miotem tranzytu przez jej terytorium jedynie z państw 
trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych 
w tabeli w części 1 załącznika I do wyżej wymienionego 
rozporządzenia. Rozporządzenie to określa również 
wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych obowiązu
jące w odniesieniu do tych towarów. 

(5) Ukraina nie jest obecnie wymieniona w wykazie w części 
2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo, 
z którego dozwolone jest wprowadzanie do Unii 
produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołąd
ków, pęcherzy i jelit z drobiu, dzikiego ptactwa utrzy
mywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebie
niowych utrzymywanych w warunkach fermowych 
i dzikiego ptactwa łownego. Ukraina nie jest ponadto 
wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 798/2008. 

(6) Ukraina zwróciła się do Komisji o udzielenie pozwolenia 
na przywóz do Unii produktów mięsnych i poddanych 
obróbce żołądków, pęcherzy i jelit z drobiu, dzikiego 
ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, 
ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach 
fermowych i dzikiego ptactwa łownego poddanych 
niespecyficznemu procesowi obróbki „A” zgodnie 
z częścią 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 
Ponadto Ukraina zwróciła się do Komisji o pozwolenie 
na przywóz do Unii mięsa drobiu, ptaków bezgrzebie
niowych utrzymywanych w warunkach fermowych prze
znaczonych do spożycia przez ludzi i dzikiego ptactwa 
łownego, jaj i produktów jajecznych. 

(7) Eksperci Komisji przeprowadzili na Ukrainie kilka audy
tów. W audytach tych wykazano, że właściwy organ 
weterynaryjny tego państwa trzeciego zapewnia odpo
wiednie gwarancje co do zgodności z unijnymi przepi
sami dotyczącymi przywozu do Unii produktów mięs
nych i poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit 
z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach 
fermowych, ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych
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w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego, 
mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych utrzymywa
nych w warunkach fermowych przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi i dzikiego ptactwa łownego oraz 
jaj i produktów jajecznych. Należy zatem odpowiednio 
zmienić część 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE 
oraz część 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
798/2008 celem pozwolenia na przywóz takich 
produktów do Unii. 

(8) Ponadto Ukraina zapewniła odpowiednie gwarancje doty
czące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zgodności 
z unijnymi przepisami w zakresie przywozu jaj i przed 
łożyła krajowy program zwalczania Salmonelli zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 
w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszo
nych rzez żywność ( 1 ). Zatwierdzanie tego programu nie 
zostało jednak zakończone. Z Ukrainy dozwolony jest 
zatem jedynie przywóz jaj gatunku Gallus gallus, jak okre 
ślono w pozycji „S4” w części 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 798/2008. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2007/777/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 798/2008. 

(10) 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 II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządze
nia. 

Artykuł 2 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 31 stycznia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

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

„UA Ukraina XXX XXX XXX XXX A A A XXX XXX XXX A A XXX” 

ZAŁĄCZNIK II 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 między wpisem dotyczącym Turcji a wpisem dla Stanów Zjednoczonych dodaje się nowy wpis dotyczący Ukrainy w brzmieniu: 

„UA – Ukraina UA-0 Cały kraj E, EP, POU, RAT, WGM S4”
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