
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/366 

z dnia 5 marca 2019 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do wykazu państw 
trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek 

mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary 

(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 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 
akapit pierwszy i art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (3) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia 
publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej przesyłek 
mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary oraz wykaz państw trzecich, z których 
dozwolone jest wprowadzanie takich przesyłek do Unii Europejskiej. 

(2)  W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, 
z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, 
siary i produktów na bazie siary oraz wskazano rodzaj obróbki wymaganej dla takich towarów. 

(3)  Japonia zwróciła się do Komisji z wnioskiem o zezwolenie na wywóz do Unii mleka surowego, przetworów 
mlecznych, siary i produktów na bazie siary, które zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki. 
Z punktu widzenia zdrowia zwierząt Japonia jest państwem trzecim ujętym w prowadzonym przez Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt wykazie państw wolnych od pryszczycy, gdzie nie praktykuje się szczepień, 
a zatem spełnia unijne wymogi w zakresie zdrowia zwierząt mające zastosowanie do przywozu. 

(4)  Komisja niedawno przeprowadziła kontrole weterynaryjne w Japonii. Kontrole te wykazują, że właściwy organ 
Japonii zapewnia odpowiednie gwarancje w odniesieniu do zgodności z wymogami w zakresie zdrowia zwierząt 
dotyczącymi przywozu przewidzianymi w dyrektywie 2002/99/WE. 
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia 

publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów 
mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1). 



(5)  W świetle właściwych gwarancji przedstawionych przez właściwy organ Japonii oraz w świetle korzystnej sytuacji 
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do pryszczycy w Japonii należy włączyć Japonię do załącznika I do 
rozporządzenia (UE) nr 605/2010. To dodanie do wykazu w załączniku I powinno pozostawać bez uszczerbku 
dla zobowiązań wynikających z innych przepisów Unii dotyczących przywozu do Unii i wprowadzania do 
obrotu w Unii produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności zobowiązań odnoszących się do wykazu 
zakładów określonego w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 605/2010. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W tabeli w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 po wpisie dotyczącym Islandii dodaje się wpis 
w brzmieniu: 

„JP Japonia + + +”  

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 5 marca 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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