5.8.2015

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 208/7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1349
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego
Republiki Południowej Afryki 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
(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 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (2) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw
weterynaryjnych 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)

Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008
jako państwo trzecie, z którego dozwolony jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium ptaków bezgrze
bieniowych przeznaczonych do celów rozpłodowych i produkcyjnych, jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt,
mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz jaj, produktów jajecznych i jaj SPF.

(4)

W wyniku wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N2 na terytorium Republiki
Południowej Afryki w kwietniu 2011 r. przywóz ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonych do celów
rozpłodowych i produkcyjnych, jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt ptaków bezgrzebieniowych, a także
mięsa ptaków bezgrzebieniowych został zakazany rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 536/2011 (3).

(5)

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej zostały przyjęte kolejne rozporządzenia wykonawcze Komisji
(UE) nr 991/2011 (4) i (UE) nr 110/2012 (5).

(6)

W oczekiwaniu na deklarację Republiki Południowej Afryki o uzyskaniu przez całe jej terytorium statusu
wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków, przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych chowanych w zarejestro
wanych zamkniętych gospodarstwach został dopuszczony na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 166/2014 (6), a następnie dostosowany rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 952/2014 (7).

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
(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) nr 536/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i
załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw
trzecich i ich części (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 1).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 991/2011 z dnia 5 października 2011 r. zmieniające załącznik II do decyzji
2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki
w wykazach państw trzecich lub ich części w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Dz.U. L 261 z 6.10.2011, s. 19).
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 110/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i
załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw
trzecich i ich części (Dz.U. L 37 z 10.2.2012, s. 50).
6
( ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 166/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008
w odniesieniu do wymogów dotyczących świadectw wystawianych w związku z przywozem do Unii mięsa ptaków bezgrzebieniowych
utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi oraz wpisów dotyczących Izraela i Republiki
Południowej Afryki w wykazie państw trzecich lub terytoriów (Dz.U. L 54 z 22.2.2014, s. 2).
(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014 z dnia 4 września 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 798/2008 w odniesieniu do dotyczącego Malezji wpisu, znajdującego się w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup,
w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptaków oraz w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu drobiu,
jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych, mięsa drobiu i ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj
(Dz.U. L 273 z 13.9.2014, s. 1).
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(7)

W dniu 2 marca 2015 r. Republika Południowej Afryki przedłożyła informacje o swoim statusie pod względem
wysoce zjadliwej grypy ptaków i zadeklarowała całe swoje terytorium jako wolne od tej choroby, a także
wystąpiła z wnioskiem o zezwolenie na wznowienie wywozu mięsa ptaków bezgrzebieniowych do Unii.

(8)

Informacje te zostały obecnie ocenione przez służby Komisji. Na podstawie powyższej oceny oraz gwarancji
udzielonych przez Republikę Południowej Afryki służby Komisji stwierdziły, że należy ponownie zezwolić na
przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych z całego terytorium Republiki Południowej Afryki.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(10)

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 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 3 sierpnia 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 Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie:
Szczególne warunki

Świadectwo weterynaryjne

Kod państwa
trzeciego,
terytorium,
strefy lub
grupy

Opis państwa trzeciego,
terytorium, strefy lub
grupy

Wzór/Wzory

Dodatkowe
gwarancje

1

2

3

4

5

Szczególne
warunki

6

Data zakoń
czenia (1)

Data rozpo
częcia (2)

Status
nadzoru pod
kątem ptasiej
grypy

6A

6B

7

Status szcze
pień prze
ciwko ptasiej
grypie

Status zwal
czania salmo
nelli

8

9

PL

Kod ISO i nazwa
państwa trzeciego lub
terytorium

SPF
EP, E
ZA-0

BPR

I

P2

9.4.2011

DOR

II

P2

9.4.2011

HER

III

P2

9.4.2011

RAT

VII

H

9.4.2011

Cały kraj
A

25.8.2015
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