
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/198 

z dnia 6 lutego 2015 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego 
Kanady w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest 
przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych w odniesieniu do 

wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE (1) z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach 
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 
akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 i art. 9 ust. 4 lit. c), 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej 
art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustanawia się wymogi dotyczące wystawiania świadectw wetery
naryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu 
i produktów drobiowych („towary”). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i 
przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczegól
nionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(2)  W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanawia się także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy 
lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

(3)  Kanada jest wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z 
którego całego terytorium dozwolony jest przywóz towarów do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii. 

(4)  W porozumieniu między Unią i Kanadą (4) przewidziano szybkie wzajemne uznawanie środków regionalizacji w 
razie wystąpienia ognisk choroby w Unii lub w Kanadzie („porozumienie”). 

(5)  Dnia 4 grudnia 2014 r. Kanada potwierdziła obecność HPAI podtyp H5N2 na swoim terytorium, w związku z 
czym nie można już uznawać tego państwa za wolne od tej choroby. Kanadyjskie organy weterynaryjne 
niezwłocznie wstrzymały wydawanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek towarów przeznaczonych na 
wywóz do Unii. Kanada wprowadziła również politykę likwidacji stad w celu zwalczenia HPAI i ograniczenia jej 
rozprzestrzeniania. 

(6) Kanada przedłożyła informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowa
dzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się HPAI. Komisja przeanalizowała te informacje. Na 
podstawie tej analizy oraz zobowiązań określonych w porozumieniu i gwarancji przedstawionych przez Kanadę 
należy stwierdzić, że do wyeliminowania ryzyka związanego z wprowadzaniem towarów do Unii wystarczy, by 
ograniczenia w zakresie wprowadzania towarów do Unii dotyczyły tylko obszaru dotkniętego HPAI, objętego 
ograniczeniami wprowadzonymi przez organy weterynaryjne Kanady ze względu na obecnie występujące 
ogniska. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. 
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(2) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74. 
(3) 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 (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1). 

(4) Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie środków sanitarnych dla ochrony zdrowia publicznego i 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi w brzmieniu zatwierdzonym w imieniu 
Wspólnoty decyzją Rady 1999/201/WE (Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 3). 



(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 6 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dotyczący Kanady otrzymuje brzmienie: 

Kod ISO i nazwa 
państwa trzeciego 

lub terytorium 

Kod państwa 
trzeciego, tery
torium, strefy 

lub grupy 

Opis państwa trzeciego, teryto
rium, strefy lub grupy 

Świadectwo weteryna
ryjne Szcze

gólne 
warunki 

Szczególne warunki Status nadzoru 
pod kątem 

ptasiej grypy 

Status szczepień 
przeciwko 

ptasiej grypie 

Status zwal
czania 

salmonel
li (7) Wzór/ 

Wzory 
Dodatkowe 
gwarancje 

Data zakoń
czenia (1) 

Data rozpo
częcia (2) 

1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 

„CA — Kanada CA-0 Cały kraj 
SPF        

EP, E       S4  

CA-1 Cała Kanada z wyjątkiem ob
szaru CA-2 

BPR, BPP, 
DOC, 
DOR, 

HEP, HER, 
SRA, SRP  

N   A  S1, ST1 

WGM VIII       

POU, RAT  N      

CA-2 

Obszar Kanady opisany jako 
»Primary Control Zone«, któ
rego granice wyznaczają: 

— na zachodzie, Ocean Spo
kojny; 

—  na południu, granica ze 
Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki; 

—  na północy, autostrada nr 
16; 

— na wschodzie, granica mię
dzy prowincjami Kolumbia 
Brytyjska i Alberta. 

WGM VIII P2 

4.12.2014”     
POU, RAT  

N 
P2   
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