
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/536 

z dnia 27 marca 2015 r. 

zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotyczącego Stanów 
Zjednoczonych w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest 
wprowadzanie do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, w 

odniesieniu do dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym kraju 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1990) 

(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 o wymaganiach 
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 
akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Komisji 2007/777/WE (2) ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w 
odniesieniu do przywozu do Unii oraz tranzytu i przechowywania w Unii przesyłek produktów mięsnych oraz 
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit („towary”). 

(2)  W części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE opisano obszary państw trzecich, w stosunku do których 
obowiązują ograniczenia ze względów zdrowia zwierząt, jeżeli chodzi o wprowadzanie towarów do Unii, oraz do 
których stosuje się regionalizację. W części 2 tego załącznika ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, 
z których dozwolony jest przywóz towarów do Unii, pod warunkiem że zostały poddane odpowiedniej obróbce 
określonej w części 4 tego załącznika. 

(3)  Stany Zjednoczone są wymienione w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo trzecie, w 
przypadku którego z niektórych części jego terytorium dozwolony jest przywóz przesyłek towarów otrzymy
wanych z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego do 
Unii oraz ich tranzyt przez terytorium Unii w zależności od występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Taka regionalizacja została uznana decyzją 2007/777/WE, zmienioną decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2015/252 (3) i decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/349 (4), w związku z wystąpieniem ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków w stanach Kalifornia, Idaho, Oregon i Waszyngton. Decyzja 2007/777/WE stanowi, że 
można zezwolić na wprowadzanie do Unii towarów pochodzących z dotkniętych chorobą obszarów tych stanów, 
pod warunkiem że towary te zostały poddane procesowi obróbki D określonemu w części 4 załącznika II do 
decyzji 2007/777/WE („proces obróbki D”). 

(4)  Stany Zjednoczone potwierdziły dalsze ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w stadach drobiu w 
stanach Kalifornia, Oregon, Minnesota i Waszyngton w lutym i marcu 2015 r. Organy weterynaryjne Stanów 
Zjednoczonych niezwłocznie wstrzymały wydawanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek wymienionych 
towarów przeznaczonych na wywóz do Unii i pochodzących z tych stanów, które zostały objęte ograniczeniami 
weterynaryjnymi w związku z wystąpieniem tych nowych ognisk. Stany Zjednoczone wprowadziły również 
politykę likwidacji stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. 
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(2) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca 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 uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/252 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie 
wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii 
produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. L 41 z 
17.2.2015, s. 52). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/349 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu 
dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii 
produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w następstwie 
wystąpienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 68). 



(5)  W umowie między Unią a Stanami Zjednoczonymi (1) przewidziano szybkie wzajemne uznawanie środków 
regionalizacji w razie wystąpienia ognisk choroby w Unii lub w Stanach Zjednoczonych („umowa”). 

(6)  Ze względu na dalszą obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków w stanach Kalifornia, Oregon, Minnesota i 
Waszyngton towary otrzymywane z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych i 
dzikiego ptactwa łownego pochodzące z tych części wyżej wspomnianych stanów, które zostały objęte ograni
czeniami wprowadzonymi przez organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych, należy poddawać co najmniej 
„procesowi obróbki D”, aby zapobiec wprowadzeniu do Unii wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

(7)  W związku z tymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków regionalizacja terytorium Stanów Zjednoczonych 
została także uznana rozporządzeniem Komisji (WE) nr 798/2008 (2), zmienionym rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) 2015/243 (3) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/342 (4) do celów 
przywozu niektórych towarów drobiowych objętych zakresem stosowania tego rozporządzenia. 

(8)  W celu zachowania spójności opis terytoriów w części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE powinien 
odnosić się do regionalizacji opisanej w kolumnie 3 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 i obowiązywać w okresie określonym we wspomnianym załączniku datą rozpoczęcia i zakończenia 
w kolumnach 6 A i 6B. 

(9)  Należy zatem zmienić część 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

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

(11)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 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 1998/258/WE (Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 1). 

(2) 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). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/243 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których 
dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz.U. L 41 z 17.2.2015, s. 5). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/342 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których 
dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej 
grypy ptaków w następstwie wystąpienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 31). 



ZAŁĄCZNIK 

W części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wpis dotyczący Stanów Zjednoczonych otrzymuje brzmienie: 

„Stany Zjedno
czone 

US 01/2015 Cały kraj 

US-1 01/2015 Cały kraj z wyjątkiem obszaru US-2. 

US-2 01/2015 Terytoria Stanów Zjednoczonych opisane jako US-2 w kolumnie 3 w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 798/2008 (1). 

(1)  Przy przywozie na mocy niniejszej decyzji należy uwzględniać okres wskazany przez daty zakończenia irozpoczęcia w kolumnach 6A i 6B w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 
(Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1) w odniesieniu do odpowiednich terytoriów.”.    
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