
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/589 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do włączenia 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów 
zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których 

dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia 
zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania 
tych chorób (1), w szczególności jej art. 22 i art. 61 ust. 3, 

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 (2) 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)  W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1251/2008 (3) ustanowiono wykaz państw trzecich, 
terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt akwakultury. 

(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 1251/2008 w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt akwakultury, 
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 oraz niektóre terytoria zależne Korony Brytyjskiej należy włączyć do 
określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wykazu państw trzecich, terytoriów, stref 
lub enklaw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt akwakultury. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008. 

(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, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
(2) 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). 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków 

oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów 
akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41). 



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. 

Niniejszej decyzji nie stosuje się jednak, jeżeli w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do Zjedno
czonego 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 tabeli w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  po pozycji dotyczącej Wysp Cooka dodaje się pozycje w brzmieniu: 

„GB Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 

X X X  Całe państwo 

GG Guernsey X X X  Całe państwo”  

b)  po pozycji dotyczącej Izraela dodaje się pozycje w brzmieniu: 

„JE Jersey X X X  Całe państwo”   
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