
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 8 maja 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Meksyku w wykazie 
państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii 

produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2589) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/217/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 ) okre 
ślono zasady dotyczące przywozu do Unii oraz prze
wozu przez jej terytorium i składowania w Unii prze
syłek produktów mięsnych oraz przetworzonych żołąd
ków, pęcherzy i jelit, jak określono 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 
pochodzenia zwierzęcego ( 3 ). 

(2) W części 2 załącznika II do tej decyzji zawarto wykaz 
państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest 
wprowadzanie do Unii produktów mięsnych oraz prze
tworzonych 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 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) Meksyk jest wymieniony w wykazie w części 2 załącz
nika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo, z którego 
dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięs
nych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, otrzymywa
nych z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego 
w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego, 
poddanych specyficznemu procesowi obróbki D. 

(5) W 2012 r. potwierdzono kilka przypadków nagłego 
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
podtypu H7N3 w stanie Jalisco w Meksyku na obszarze 
o dużym zagęszczeniu ferm drobiu. Meksyk zastosował 
politykę likwidacji stad i przeprowadził szczepienia inter
wencyjne przeciwko grypie ptaków w celu kontroli przy
padków nagłego wystąpienia choroby. 

(6) Ostatnie pojawienie się ogniska epidemii HPAI zostało 
potwierdzone pod koniec września 2012 r., zaś 
w grudniu 2012 r. Meksyk ogłosił, że ogniska choroby 
zostały zwalczone. 

(7) Dnia 8 stycznia 2013 r. Meksyk powiadomił Komisję 
o dwóch przypadkach nagłego wystąpienia HPAI 
podtypu H7N3 u drobiu na swoim terytorium w stanie 
Aguascalientes. Choroba rozprzestrzeniła się również 
w stanach Jalisco i Guanajuato. 

(8) Ze względu na potwierdzone przypadki nagłego wystą
pienia HPAI terytorium Meksyku nie może być uzna
wane za wolne od tej choroby. 

(9) Powtarzające się przypadki nagłego wystąpienia HPAI 
budzą wątpliwości co do skuteczności środków, w tym 
szczepień, stosowanych w Meksyku w celu kontrolo
wania HPAI. 

(10) Przywóz produktów mięsnych oraz przetworzonych 
żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, otrzymywanych z drobiu, dzikiego ptactwa 
utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego 
ptactwa łownego, poddanych obróbce zgodnie z załącz
nikiem II do decyzji 2007/777/WE, z państw trzecich 
oraz części ich terytoriów, które nie są wolne od HPAI, 
uznaje się za stwarzający nieistotne ryzyko wprowa
dzenia wirusa do Unii.
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(11) Jednakże ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się 
HPAI oraz ryzyko, że przypadki nagłego wystąpienia 
HPAI mogą nie zostać wykryte w odpowiednim czasie 
przez właściwy organ w Meksyku, przywóz do Unii oraz 
przewóz przez jej terytorium produktów mięsnych oraz 
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczo
nych do spożycia przez ludzi i pochodzących z tego 
państwa trzeciego powinny być dozwolone jedynie 
w przypadku, gdy towary te zostały poddane specyficz
nemu procesowi obróbki B zgodnie z częścią 4 załącz
nika II do decyzji 2007/777/WE, proces ten jest bowiem 
bardziej rygorystyczny od procesu mającego obecnie 
zastosowanie do tych towarów zgodnie z częścią 2 
tego załącznika. 

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

(13) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom 
w handlu należy przewidzieć okres przejściowy, 
w którym przesyłki produktów mięsnych oraz przetwo
rzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, otrzymywanych z drobiu, dzikiego 
ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych 
i dzikiego ptactwa łownego, pochodzące z Meksyku 
i spełniające warunki określone w decyzji 2007/777/WE, 
przed datą, w której niniejsza decyzja staje się skuteczna, 
mogą być w dalszym ciągu objęte przywozem do Unii 
lub przewozem przez jej terytorium. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik II do decyzji 2007/777/WE zostaje zmieniony 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 15 sierpnia 2013 r. pocho
dzące z Meksyku przesyłki, w tym przesyłki transportowane na 
morzu pełnym, zawierające produkty mięsne oraz przetwo
rzone żołądki, pęcherze i jelita przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, otrzymywane z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymy
wanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego, 
poddane specyficznemu procesowi obróbki D określonemu 
w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE mogą być 
objęte przywozem do Unii lub przewozem przez jej terytorium, 
pod warunkiem że towarzyszy im odpowiednie świadectwo, 
należycie wypełnione i podpisane przed dniem 17 maja 2013 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE pozycja dotycząca Meksyku otrzymuje brzmienie: 

„MX Meksyk A D D A B B A D D XXX A B XXX”
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