
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/207 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu karmy dla zwierząt 
domowych z Arabii Saudyjskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. okreś-
lające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (1), w szczególności jego art. 41 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (2) ustanowiono przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 
1069/2009, w tym warunki dotyczące zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu karmy 
dla zwierząt domowych. 

(2) Wymogi dotyczące przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium karmy dla zwierząt domowych, w tym gryza
ków dla psów, są określone w rozdziale II sekcja 1 załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, włącznie z 
wykazem państw trzecich zawartym w wierszu 12 tabeli 2 tamże. 

(3) Właściwe organy Królestwa Arabii Saudyjskiej dostarczyły Komisji gwarancji, że Królestwo Arabii Saudyjskiej jest w 
stanie spełnić odpowiednie warunki zdrowotne i udzielić wystarczających gwarancji w odniesieniu do kontroli, jakie 
przeprowadza w odniesieniu do produkcji karmy dla zwierząt domowych otrzymywanej z drobiu. Uzasadnione jest 
zatem dodanie Arabii Saudyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz do Unii i tranzyt 
przez jej terytorium przetworzonej karmy dla zwierząt domowych pochodzenia drobiowego. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić tabelę 2 w rozdziale II sekcja 1 w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 
142/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W tabeli 2 w rozdziale II sekcja 1 załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzezna-
czonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przed-
miotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1). 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

W rozdziale II sekcja 1 tabela 2 wiersz 12 w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 otrzymuje brzmienie:                                                                

„12 Karma dla 
zwierząt do
mowych, w 
tym gryzaki 
dla psów 

a) W przypadku przetworzo
nej karmy dla zwierząt do
mowych i gryzaków dla 
psów: materiały, o których 
mowa w art. 35 lit. a) ppkt 
(i) oraz (ii); 

b) w przypadku surowej kar
my dla zwierząt domo
wych: materiały, o których 
mowa w art. 35 lit. a) ppkt 
(iii). 

Karma dla zwierząt domowych i gry
zaki dla psów muszą być wyprodu
kowane zgodnie z załącznikiem XIII 
rozdział II. 

a) W przypadku surowej karmy dla zwierząt domo
wych: 
państwa trzecie wymienione w części 1 załączni
ka II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 lub w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
798/2008, z których państwa członkowskie do
puszczają przywóz świeżego mięsa tego samego 
gatunku, a zezwolenie obejmuje tylko mięso z 
kością. 
W przypadku materiałów pochodzących od ryb, 
państwa trzecie wymienione w załączniku II do 
decyzji 2006/766/WE; 

b) w przypadku gryzaków dla psów i karmy dla 
zwierząt domowych innej niż surowa: 
państwa trzecie wymienione w części 1 załączni
ka II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz 
następujące państwa: 

(JP) Japonia, 

(EC) Ekwador, 

(LK) Sri Lanka, 

(TW) Tajwan, 

(SA) Arabia Saudyjska (tylko przetworzona karma 
dla zwierząt domowych pochodzenia drobiowe
go) 
W przypadku przetworzonej karmy dla zwierząt 
domowych z materiałów pochodzących od ryb, 
państwa trzecie wymienione w załączniku II do 
decyzji 2006/766/WE. 

a) W przypadku karmy dla zwierząt 
domowych w puszkach: załącznik 
XV rozdział 3(A); 

b) w przypadku przetworzonej karmy 
dla zwierząt domowych innej niż w 
puszkach: załącznik XV rozdział 3 
(B); 

c) w przypadku gryzaków dla psów: 
załącznik XV, rozdział 3(C); 

d) w przypadku surowej karmy dla 
zwierząt domowych: załącznik XV 
rozdział 3(D).”   
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