
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/193 

z dnia 3 lutego 2017 r. 

zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których 
dozwolone jest wprowadzanie niektórych towarów do Unii 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 sanitarne 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 i art. 8 pkt 4, 

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, art. 25 ust. 2 i art. 28 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Komisji 2007/777/WE (3) ustanowiono zasady zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w odniesieniu do 
przywozu do Unii oraz tranzytu i składowania w Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przesyłek 
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, które zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych 
w części 4 załącznika II do tej decyzji. 

(2)  W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE zawarto wykaz państw trzecich i ich części, z których 
dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, pod 
warunkiem że towary te zostały poddane obróbce, o której mowa w tym wykazie. W przypadku gdy państwa 
trzecie podlegają regionalizacji do celów włączenia ich do tego wykazu, ich terytoria regionalizowane są 
określone w części 1 tego załącznika. 

(3)  W części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono procesy obróbki, o których mowa w części 2 tego 
załącznika, i przypisano każdemu z nich kody. W części tej określono niespecyficzny proces obróbki „A” oraz 
specyficzne procesy obróbki „B” do „F” wymienione w porządku malejącym według rygoru. 

(4)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (4) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw 
weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, 
drobiu i produktów drobiowych. 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. 

(5)  Wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 uwzględniają 
konieczność ustanowienia szczególnych warunków związanych ze statusem posiadanym przez te państwa trzecie, 
terytoria, strefy lub grupy w odniesieniu do chorób, w tym – w razie potrzeby – warunków dotyczących 
pobierania próbek i przeprowadzania badań pod kątem różnych chorób drobiu. W części 2 załącznika I do tego 
rozporządzenia określono takie szczególne warunki, a także wzory świadectw weterynaryjnych, które muszą 
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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) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 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). 

(4) 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). 



towarzyszyć przywozowi odnośnych towarów do Unii i ich tranzytowi przez Unię. 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). 

(6)  Ukraina figuruje w wykazie w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo trzecie, z którego 
przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z drobiu, dzikiego ptactwa 
utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych 
i dzikiego ptactwa łownego, które zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki „A”, jest dozwolony 
w odniesieniu do całego terytorium. 

(7)  Ponadto Ukraina jest wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo 
trzecie, z którego całego terytorium dozwolony jest przywóz do Unii drobiu i produktów drobiowych oraz ich 
tranzyt przez terytorium Unii. 

(8)  Dnia 30 listopada 2016 r. Ukraina potwierdziła obecność HPAI podtyp H5N8 na swoim terytorium, nie można 
więc już jej uznawać za wolną od tej choroby. W związku z tym organy weterynaryjne na Ukrainie nie mogą już 
wydawać świadectw weterynaryjnych dla przesyłek drobiu i produktów drobiowych przeznaczonych na wywóz 
do Unii. 

(9)  Następnie w dniu 4 stycznia 2017 r. Ukraina potwierdziła obecność HPAI podtyp H5N8 w gospodarstwach 
w dwóch innych regionach na swoim terytorium. Organy weterynaryjne Ukrainy potwierdziły, że wprowadziły 
politykę likwidacji stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. 

(10) Ukraina przedłożyła informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowa
dzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się HPAI, a informacje te zostały przeanalizowane 
przez Komisję. Na podstawie tej analizy oraz gwarancji przedstawionych przez Ukrainę należy stwierdzić, że do 
wyeliminowania ryzyka związanego z wprowadzaniem do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych 
wystarczy, by ograniczenia w zakresie wprowadzania do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych 
dotyczyły obszaru dotkniętego HPAI, objętego ograniczeniami wprowadzonymi przez organy weterynaryjne 
Ukrainy ze względu na obecnie występujące ogniska. 

(11)  Ponadto, aby zapobiec wprowadzeniu wirusa HPAI do Unii, produkty mięsne oraz przetworzone żołądki, 
pęcherze i jelita otrzymywane z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego 
ptactwa łownego z obszaru Ukrainy dotkniętego HPAI, objętego ograniczeniami wprowadzonymi przez organy 
weterynaryjne Ukrainy ze względu na obecnie występujące ogniska choroby, należy poddawać co najmniej 
„procesowi obróbki D” określonemu w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 798/2008 oraz decyzję 2007/777/WE. 

(13)  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 i 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

4.2.2017 L 31/15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK I 

1)  W części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE między wpisem dotyczącym Rosji a wpisem dotyczącym Stanów Zjednoczonych dodaje się nowy wpis dotyczący Ukrainy 
w brzmieniu: 

Kraj 
Terytorium 

Opis terytorium 
Kod ISO Wersja 

„Ukraina UA 01/2016 Cały kraj 

UA-1 01/2016 Cała Ukraina z wyjątkiem obszaru UA-2 

UA-2 01/2016 Terytoria Ukrainy opisane jako UA-2 w kolumnie 3 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 798/2008, z zastrzeżeniem dat, o których mowa w kolumnach 6 A i 6B tej tabeli.”;  

2)  w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wpis dotyczący Ukrainy otrzymuje brzmienie: 

Kod ISO Kraj pochodzenia 
lub jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Parzystoko
pytne zwie
rzęta dzikie 

utrzymywane 
w warunkach 

fermowych 
(z wyłącze
niem świń) 

Owce/ 
kozy 

domo
we 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie 
zwierzęta pa
rzystokopytne 
utrzymywane 
w warunkach 

fermowych 
(świnie) 

Gospo
darskie 
zwie
rzęta 

niepa
rzysto

kopytne 

1. Drób 
2. Dzikie 
ptactwo 

utrzymywane 
w warunkach 

fermowych 
(z wyjątkiem 
ptaków bez
grzebienio

wych) 

Ptaki 
bezgrz

ebie
niowe 
utrzy

my
wane 

w waru
nkach 
fermo
wych 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach fermo
wych 

Dzikie zwie
rzęta parzys

tokopytne 
(z wyjątkiem 

świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwie
rzęta 

niepa
rzysto

kopytne 

Dzikie zwie
rzęta 

zającowate 
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe 

(z wyjątkiem 
kopytnych, 

nieparzysto
kopytnych 
i zającowi

tych) 

„UA Ukraina UA XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A XXX XXX 

Ukraina UA-1 XXX XXX XXX XXX A A A XXX XXX XXX A A XXX 

Ukraina UA-2 XXX XXX XXX XXX D D A XXX XXX XXX A D XXX”   
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ZAŁĄCZNIK II 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 pozycja dotycząca Ukrainy otrzymuje brzmienie: 

Kod ISO i nazwa 
państwa trzeciego 

lub terytorium 

Kod państwa 
trzeciego, 

terytorium, 
strefy lub 

grupy 

Opis państwa trzeciego, teryto
rium, strefy lub grupy 

Świadectwo weterynaryjne 

Sz
cz

eg
ól

ne
 w

ar
un

ki
 Szczególne warunki 

Status 
nadzoru pod 
kątem ptasiej 

grypy 

Status szcze
pień prze

ciwko ptasiej 
grypie 

Status zwal
czania salmo

nelli (6) Wzór/Wzory Dodatkowe 
gwarancje 

Data zakoń
czenia (1) 

Data rozpo
częcia (2) 

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

„UA – Ukraina UA-0 Cały kraj EP, E        

UA-1 Cała Ukraina z wyjątkiem ob
szaru UA-2 

WGM        

POU, RAT        

UA-2 Obszar Ukrainy odpowiada
jący:         

UA-2.1 Obwód chersoński WGM  P2 30.11.2016     

POU, RAT  P2 30.11.2016     

UA-2.2 Obwód odeski WGM  P2 4.1.2017     

POU, RAT  P2 4.1.2017     

UA-2.3 Obwód czerniowiecki WGM  P2 4.1.2017     

POU, RAT  P2 4.1.2017”       
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