
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 359/2014 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wykazu krajów, 
o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 
ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 97/78/WE ustanawia się zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowa
dzanych do Wspólnoty z państw trzecich. 

(2)  Artykuł 19 ust. 1 tej dyrektywy przewiduje, że Komisja sporządzi wykaz produktów roślinnych, które zostaną 
poddane kontrolom weterynaryjnym, oraz wykaz państw trzecich, które mogą być zatwierdzone do wywożenia 
do Unii produktów roślinnych. 

(3)  W załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (2) wymienia się siano i słomę jako produkty 
roślinne podlegające kontrolom weterynaryjnym, zaś część I załącznika V do tego rozporządzenia zawiera wykaz 
krajów, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz siana i słomy. 

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 przyjęto przed wejściem w życie traktatu o przystąpieniu z 2003 r. 
Część II załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 zawiera wykaz państw przystępujących, który 
obowiązywał do dnia 30 kwietnia 2004 r. Z tego względu nie jest już konieczne utrzymywanie części II załącz
nika V ani podział załącznika V na dwie części. 

(5)  Ze względu na jasność w załączniku V należy dodać kody ISO odpowiednich państw. 

(6)  Serbia zwróciła się niedawno z wnioskiem o zezwolenie na wywóz siana i słomy do Unii. 

(7)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (3) wymienia się Serbię jako kraj, z którego mogą być przywożone 
do Unii przesyłki świeżego mięsa bydła, owiec i kóz oraz gospodarskich zwierząt nieparzystokopytnych. 

(8) Mimo że wprowadzanie żywych zwierząt kopytnych z Serbii do Unii jest zabronione, można zezwolić na wpro
wadzanie siana i słomy, ponieważ sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt w Serbii nie niesie za sobą ryzyka 
rozprzestrzeniania się zakaźnych lub zaraźliwych chorób zwierząt poprzez te produkty roślinne, które mogły być 
w kontakcie z żywymi zwierzętami. 

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 136/2004. 

(10)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 
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(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnoto

wych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11). 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, 

upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw 
weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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 9 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  

10.4.2014 L 107/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

WYKAZ KRAJÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 

Kod ISO Kraj 

AU Australia 

BY Białoruś 

CA Kanada 

CH Szwajcaria 

CL Chile 

GL Grenlandia 

IS Islandia 

NZ Nowa Zelandia 

RS Serbia (1) 

US Stany Zjednoczone Ameryki 

ZA Republika Południowej Afryki (wyłączając część obszaru zwalczania pryszczycy w regionie wetery
naryjnym Transwalu Północnego i Wschodniego, w dystrykcie Ingwavuma regionu weterynaryj
nego Natal i obszarze graniczącym z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej) 

(1)  Zgodnie z art. 135 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 16).”   
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