
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1461 

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich 
części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych 

żołądków, pęcherzy i jelit 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5472) 

(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 między innymi warunki zdrowia zwierząt i zdrowia 
publicznego w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przetwo
rzonych żołądków, pęcherzy i jelit, które zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych w części 4 
załącznika II do tej decyzji („towary”). 

(2)  W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolony jest przywóz towarów do Unii, pod warunkiem że towary te zostały poddane jednemu z procesów 
obróbki określonych w tym załączniku. W części 4 tego załącznika określono niespecyficzny proces obróbki „A” 
oraz specyficzne procesy obróbki od „B” do „F” wymienione w porządku malejącym według stopnia zagrożenia 
w zakresie zdrowia zwierząt, które to zagrożenie takie procesy mają wyeliminować. 

(3)  W części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono wykaz państw trzecich lub ich części, z których 
dozwolony jest przywóz do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów 
mięsnych, pod warunkiem że towary te zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych w części 4 
tego załącznika. 

(4)  Bośnia i Hercegowina zwróciła się o uwzględnienie jej w wykazie w części 2 załącznika II do decyzji 
2007/777/WE jako państwa upoważnionego do tranzytu towarów otrzymywanych z bydła domowego przez 
Bułgarię w celu wywozu tych towarów do Turcji. 

(5)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (3) ustanawia się między innymi wykazy państw trzecich, ich 
terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej przesyłek świeżego mięsa przezna
czonego do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie (UE) nr 206/2010 zezwala na tranzyt świeżego mięsa bydła 
domowego z Bośni i Hercegowiny przez terytorium Unii i na należyte uwzględnienie tego państwa trzeciego 
w części 1 załącznika II do tego rozporządzenia. W związku z tym decyzja 2007/777/WE powinna również 
zezwalać na tranzyt przez Unię przesyłek towarów otrzymywanych z bydła domowego z Bośni i Hercegowiny do 
Turcji, o ile takie towary zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki „A”. Bośnia i Hercegowina 
powinna zatem zostać uwzględniona w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do tego 
celu. 

(6)  Była jugosłowiańska republika Macedonii zwróciła się o uwzględnienie jej w wykazie w części 2 załącznika II do 
decyzji 2007/777/WE jako państwa upoważnionego do przywozu do Unii towarów otrzymywanych z drobiu. 
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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) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, 
upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw 
weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1). 



(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 (1) ustanawia między innymi wykaz państw trzecich, terytoriów, stref 
lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz przesyłek drobiu i niektórych produktów drobiowych do Unii. 
Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 zezwala na przywóz z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Unii 
świeżego mięsa drobiowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi i na należyte uwzględnienie tego państwa 
trzeciego w załączniku I do tego rozporządzenia. W związku z tym decyzja 2007/777/WE powinna również 
zezwalać na przywóz do Unii towarów otrzymywanych z drobiu, które zostały poddane niespecyficznemu 
procesowi obróbki „A”, a była jugosłowiańska republika Macedonii powinna zostać uwzględniona w wykazie 
w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do tego celu. 

(8)  Republika Południowej Afryki jest upoważniona do przywozu do Unii towarów otrzymywanych z ptaków 
bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych, o ile takie towary zostały poddane niespecy
ficznemu procesowi obróbki „A”, i jest ona należycie uwzględniona w części 2 załącznika II do decyzji 
2007/777/WE w odniesieniu do tego celu. Dnia 22 czerwca 2017 r. Republika Południowej Afryki potwierdziła 
obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na swoim terytorium, w związku z czym nie 
można już uznawać tego państwa za wolne od tej choroby. Z tego względu, aby zapobiec wprowadzeniu do Unii 
wirusa HPAI, należy zezwolić na przywóz z RPA towarów otrzymywanych z ptaków bezgrzebieniowych utrzymy
wanych w warunkach fermowych pochodzących, o ile takie towary zostały poddane specyficznemu procesowi 
obróbki „D” określonemu w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(9)  Republika Południowej Afryki jest również uwzględniona w części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako 
państwo upoważnione do przywozu do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych 
produktów mięsnych składających się z mięsa drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach 
fermowych, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego lub zawierających takie mięso, o ile takie 
towary zostały poddane specyficznemu procesowi obróbki „E”. W wyniku potwierdzenia obecności HPAI na 
terytorium Republiki Południowej Afryki i aby zapobiec wprowadzeniu do Unii wirusa HPAI, należy zezwolić na 
przywóz z Republiki Południowej Afryki mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów 
mięsnych składających się z mięsa drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków 
bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego lub zawierających takie mięso, o ile takie towary zostały poddane 
specyficznemu procesowi obróbki „D” określonemu w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(10)  Zimbabwe jest upoważnione do przywozu do Unii towarów otrzymywanych z ptaków bezgrzebieniowych 
utrzymywanych w warunkach fermowych, o ile takie towary zostały poddane niespecyficznemu procesowi 
obróbki „A”, i jest ono należycie uwzględnione w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu 
do tego celu. Dnia 1 czerwca 2017 r. Zimbabwe potwierdziło obecność HPAI podtypu H5N8 na swoim 
terytorium, w związku z czym nie można już uznawać tego państwa za wolne od tej choroby. Z tego względu, 
aby zapobiec wprowadzeniu do Unii wirusa HPAI, należy zezwolić na przywóz z Zimbabwe towarów otrzymy
wanych z ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych, o ile takie towary zostały 
poddane specyficznemu procesowi obróbki „D” określonemu w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(11)  Zimbabwe jest również uwzględnione w części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo 
upoważnione do przywozu do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów 
mięsnych składających się z mięsa drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków 
bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego lub zawierających takie mięso, o ile takie towary zostały poddane 
specyficznemu procesowi obróbki „E”. W wyniku potwierdzenia obecności HPAI na terytorium Zimbabwe i aby 
zapobiec wprowadzeniu do Unii wirusa HPAI, należy zezwolić na przywóz z Zimbabwe mięsa suszonego/wę
dzonego w paskach i pasteryzowanych produktów mięsnych składających się z mięsa drobiu, dzikiego ptactwa 
utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego lub zawiera
jących takie mięso, o ile takie towary zostały poddane specyficznemu procesowi obróbki „D” określonemu 
w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić części 2 i 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W częściach 2 i 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
decyzji. 
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(1) 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). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) w części 2 między wpisem dotyczącym Australii a wpisem dotyczącym Bahrajnu dodaje się wpis dotyczący Bośni i Hercegowiny w brzmieniu: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Parzystoko
pytne zwie
rzęta dzikie 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyłącze
niem świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie zwie

rzęta 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych  
(z wyjątkiem 
ptaków bez
grzebienio
wych) 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
nieparzystoko

pytnych i zająco
watych) 

„BA Bośnia 
i Hercegowina (3) 

A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX”   

2) w części 2 wpis dotyczący byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii otrzymuje brzmienie: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Parzystoko
pytne zwie
rzęta dzikie 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyłącze
niem świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie zwie

rzęta 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych  
(z wyjątkiem 
ptaków bez
grzebienio
wych) 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
nieparzystoko

pytnych i zająco
watych) 

„MK była jugosłowiańska 
republika 
Macedonii (**) 

A A B A A XXX A B B XXX A XXX XXX”   

3) w części 2 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Parzystoko
pytne zwie
rzęta dzikie 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyłącze
niem świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie zwie

rzęta 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych  
(z wyjątkiem 
ptaków bez
grzebienio
wych) 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
nieparzystoko

pytnych i zająco
watych) 

„ZA Republika 
Południowej Afryki 

C C C A D D A C C A A D XXX”  
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4) w części 2 wpis dotyczący Zimbabwe otrzymuje brzmienie: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Parzystoko
pytne zwie
rzęta dzikie 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyłącze
niem świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie zwie

rzęta 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych  
(z wyjątkiem 
ptaków bez
grzebienio
wych) 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 
łowne 

Ssaki łowne 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
nieparzystoko

pytnych i zająco
watych) 

„ZW Zimbabwe (1) C C B A D D A B B XXX A D XXX”   

5) w części 3 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyjątkiem 
świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie 

zwierzę 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 

Dzikie ssaki 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
jednokopytnych 
i zającowatych) 

„ZA Republika 
Południowej Afryki 

XXX XXX XXX XXX D D A XXX XXX A A D XXX 

Republika 
Południowej Afryki 
ZA-1 

E E XXX XXX D D A E XXX A A D XXX”   

6) w części 3 wpis dotyczący Zimbabwe otrzymuje brzmienie: 

Kod 
ISO 

Kraj pochodzenia lub 
jego część 

1. Bydło do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(z wyjątkiem 
świń) 

Owce/ko
zy 

domowe 

1. Świnie do
mowe 

2. Dzikie zwie
rzęta parzys
tokopytne 
utrzymy
wane w wa
runkach fer
mowych  
(świnie) 

Gospodar
skie 

zwierzę 
nieparzys
tokopytne 

1.  Drób 
2. Dzikie ptac

two utrzy
mywane 
w warunkach 
fermowych 

Ptaki 
bezgrze
bieniowe 

Króliki 
domowe 

i zwierzęta 
zającowate 
utrzymy

wane 
w warun

kach 
fermo
wych 

Dzikie 
zwierzęta 
parzysto
kopytne  
(z wyjąt

kiem 
świń) 

Dzikie 
świnie 

Dzikie 
zwierzęta 
nieparzys
tokopytne 

Dzikie 
zwierzęta 

zającowate  
(króliki 
i zające) 

Dzikie 
ptactwo 

Dzikie ssaki 
lądowe (z wyjąt
kiem kopytnych, 
jednokopytnych 
i zającowatych) 
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	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5472) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

