
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/41 

z dnia 14 stycznia 2016 r. 

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

zjadliwą grypą ptaków 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 41) 

(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 i tranzytu przez jej terytorium oraz składowania w Unii przesyłek produktów 
mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit („towary”). 

(2)  W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE 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. W części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono niespecyficzny proces 
obróbki „A” oraz specyficzne procesy obróbki „B”–„F” wymienione w porządku malejącym według dokładności. 

(3)  Meksyk jest wymieniony w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo trzecie, w przypadku 
którego z całego terytorium dozwolone jest wprowadzanie do Unii towarów otrzymywanych z drobiu, dzikiego 
ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego. 

(4)  Po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków („HPAI”) podtypu H7N3 na terytorium Meksyku w 
styczniu 2013 r. wpis dotyczący tego państwa trzeciego w wykazie znajdującym się w części 2 załącznika II do 
decyzji 2007/777/WE został zmieniony decyzją wykonawczą Komisji 2013/217/UE (3) w celu uściślenia, że 
wprowadzanie do Unii towarów otrzymanych z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach 
fermowych, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego z Meksyku można dopuścić dopiero po 
poddaniu ich specyficznemu procesowi obróbki „B” zgodnie z częścią 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(5)  W dniu 8 maja 2015 r. Meksyk przedstawił informacje na temat swojej sytuacji epidemiologicznej w zakresie 
HPAI. Meksyk zastosował politykę likwidacji stad i przeprowadził kontrolę pod kątem grypy ptaków. Nie wykryto 
innych przypadków występowania wirusa. 
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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 2013/217/UE z dnia 8 maja 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji 
dotyczącej Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów 
mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (Dz.U. L 129 z 14.5.2013, s. 38). 



(6)  Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Na podstawie tej oceny i gwarancji udzielonych przez Meksyk 
stwierdzono, że należy zmienić wpis dotyczący Meksyku w wykazie w części 2 załącznika II do decyzji 
2007/777/WE w odniesieniu do zalecanego specyficznego procesu obróbki towarów otrzymanych z drobiu, 
dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikiego ptactwa 
łownego. Aby uwzględnić korzystną sytuacją epidemiologiczną w Meksyku, wyżej wymienione towary mogą być 
dopuszczane do wprowadzenia do Unii po poddaniu ich specyficznemu procesowi obróbki „D”. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji   

ZAŁĄCZNIK 

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wpis dotyczący Meksyku otrzymuje brzmienie: 

„MX Meksyk A D D A D D A D D XXX A D XXX”   
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