
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 maja 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2012/44/UE w sprawie przepisów mających zastoso
wanie do kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przy

wożonych z państw trzecich do niektórych francuskich departamentów zamorskich 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3053) 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/282/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 
89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 13, 

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 (2), w szczególności jej art. 18, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji wykonawczej Komisji 2012/44/UE (3) ustanowiono przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych, 
którym należy poddać żywe zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane z państw trzecich 
do niektórych francuskich departamentów zamorskich, w tym wykaz zatwierdzonych punktów wejścia („wykaz 
zatwierdzonych punktów wejścia”). 

(2) Francja przedłożyła Komisji plan dotyczący zatwierdzonego punktu wejścia położonego we francuskim departa
mencie zamorskim Majotta. W planie tym opisano szczegółowo infrastrukturę, konieczny sprzęt oraz wyszkolo
nych pracowników mających przeprowadzać kontrole weterynaryjne w celu stwierdzenia, czy spełnione zostały 
unijne wymogi dotyczące zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 

(3) W planie tym wykazano ponadto, że wszystkie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego muszą być zgło
szone do przywozu w zatwierdzonym punkcie wejścia i że skutecznie zapobiega się ich wysyłce do innych części 
terytorium Unii. Wykazano ponadto, że spełnione zostały szczególne wymogi ustanowione w art. 3, 4 i 5 decyzji 
wykonawczej 2012/44/UE. 

(4)  Należy zatem dodać punkt wejścia we francuskim departamencie zamorskim Majotta do wykazu zatwierdzonych 
punktów wejścia w odniesieniu do określonych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić art. 1 decyzji wykonawczej 2012/44/UE i załącznik do tej decyzji. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. 
(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/44/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przepisów mających zastosowanie do kontroli wetery

naryjnych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do niektórych francuskich departa
mentów zamorskich (Dz.U. L 24 z 27.1.2012, s. 14). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej 2012/44/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Do celów art. 13 dyrektywy 91/496/EWG i art. 18 dyrektywy 97/78/WE w załączniku do niniejszej decyzji wymie
nione zostały zatwierdzone punkty wejścia znajdujące się we francuskich departamentach zamorskich: Gwadelupie, 
Martynice, Gujanie Francuskiej i Majotcie.”; 

2)  do wykazu zatwierdzonych punktów wejścia w załączniku dodaje się, po wpisie dotyczącym Gujany Francuskiej — 
St Georges de l'Oyapock wpis dotyczący Majotty w brzmieniu: 

„Majotta — Longoni FR09900 P HC, NHC-NT”   

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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