
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/586 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

zmieniające część 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do 
włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych 
terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 

z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych 

(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 ust. 1 i 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie 
z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Dnia 22 marca 2019 r. Rada Europejska przyjęła – w porozumieniu 
ze Zjednoczonym Królestwem – decyzję (UE) 2019/476 (3) przedłużającą okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 
TUE. Zgodnie z tą decyzją, jeżeli Izba Gmin nie zatwierdzi umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r., 
okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE przedłuża się do dnia 12 kwietnia 2019 r. Jako że umowy 
o wystąpieniu nie zatwierdzono do dnia 29 marca 2019 r., prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjedno
czonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie od dnia 13 kwietnia 2019 r. („dzień wystąpienia”). 

(2)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 798/2008 (4) ustanowiono wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 
z których dozwolony jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych, oraz 
wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych. Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do 
Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszcze
gólnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(3)  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedstawiło niezbędne gwarancje, że to państwo 
i niektóre terytoria zależne Korony Brytyjskiej będą od dnia wystąpienia przestrzegać warunków ustanowionych 
w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek towarów, ponieważ 
nadal będą przestrzegać przepisów Unii przez początkowy okres co najmniej dziewięciu miesięcy. 

(4)  W związku z tym, biorąc pod uwagę te szczegółowe gwarancje przedstawione przez Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu po dniu 
wystąpienia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektóre terytoria zależne Korony 
Brytyjskiej należy włączyć do określonego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wykazu 
państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek towarów. 

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

(6)  Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 13 kwietnia 2019 r., chyba że w tym dniu prawo Unii nadal 
będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 
w Zjednoczonym Królestwie. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 
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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 Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłu

żająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1). 
(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). 



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 następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 kwietnia 2019 r. 

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się jednak, jeżeli w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  po pozycji dotyczącej Chin dodaje się pozycje w brzmieniu: 

Kod ISO i nazwa 
państwa trzeciego lub 

terytorium 

Kod państwa 
trzeciego, 

terytorium, 
strefy lub 

grupy 

Opis państwa trze
ciego, terytorium, 
strefy lub grupy 

Świadectwo weterynaryjne 

Szczególne 
warunki 

Szczególne warunki Status 
nadzoru pod 
kątem ptasiej 

grypy 

Status szcze
pień prze

ciwko ptasiej 
grypie 

Status zwal
czania salmo

nelli Wzór/Wzory Dodatkowe 
gwarancje 

Data zakoń
czenia 

Data rozpo
częcia 

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

„GB-Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej 

GB-0 Cały kraj SPF        

BPP, BPR, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20,     

A   

WGM        

EP, E, POU, RAT        

GG-Guernsey GG-0 Cały kraj SPF        

BPP, BPR, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20,     

A”   

WGM        

EP, E, POU, RAT         
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b)  po pozycji dotyczącej Islandii dodaje się pozycję w brzmieniu: 

Kod ISO i nazwa 
państwa trzeciego lub 

terytorium 

Kod państwa 
trzeciego, 

terytorium, 
strefy lub 

grupy 

Opis państwa trze
ciego, terytorium, 
strefy lub grupy 

Świadectwo weterynaryjne 

Szczególne 
warunki 

Szczególne warunki Status 
nadzoru pod 
kątem ptasiej 

grypy 

Status szcze
pień prze

ciwko ptasiej 
grypie 

Status zwal
czania salmo

nelli Wzór/Wzory Dodatkowe 
gwarancje 

Data zakoń
czenia 

Data rozpo
częcia 

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

„JE-Jersey JE-0 Cały kraj SPF        

BPP, BPR, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20,     

A”   

WGM        

EP, E, POU, RAT          
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	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/586 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające część 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

