
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 467/2013 

z dnia 16 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do informacji, które należy 

zamieścić na plakatach skierowanych do podróżnych i ogółu społeczeństwa 

(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 ust. 5 tiret trzecie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 ( 2 ) ustano
wiono przepisy dotyczące wprowadzania do Unii osobis
tych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 
o charakterze niehandlowym, które stanowią część 
bagażu podróżnych lub są dostarczane osobom 
prywatnym w niewielkich ilościach na zamówienie 
złożone na odległość (na przykład drogą pocztową, tele
fonicznie lub przez internet). 

(2) W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 206/2009 zawarto 
wymóg zobowiązujący państwa członkowskie do dopil
nowania, aby we wszystkich punktach wprowadzenia na 
terytorium Unii zwracano uwagę podróżnych przyjeż
dżających z państw trzecich na warunki weterynaryjne 
mające zastosowanie w odniesieniu do osobistych prze
syłek wprowadzanych do Unii. Informacje, które mają 
być przekazywane podróżnym, muszą zawierać co 
najmniej informacje zawarte na jednym z plakatów 
przedstawionych w załączniku III do tego rozporządze
nia. Plakaty zawierają informacje o odstępstwach w odnie

sieniu do niektórych państw trzecich ze względu na 
bliskość geograficzną i ograniczone ryzyko dla zdrowia 
zwierząt. 

(3) Chorwacja jest jednym z tych państw. Pod warunkiem 
wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji 
należy z dniem jego wejścia w życie wykreślić wzmiankę 
o tym państwie z tych plakatów. 

(4) Wskazane jest również dokonanie nieznacznej zmiany 
tekstu i układu graficznego plakatów, aby uczynić je 
bardziej zrozumiałymi dla podróżnych oraz ogółu społe
czeństwa. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do 
rozporządzenia (WE) nr 206/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 206/2009 zastępuje 
się tekstem przedstawionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jedynie pod warun
kiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z 
dniem jego wejścia w życie. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

(Ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)
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