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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania środków
przejściowych dla procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego na mocy rozporządzenia

(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5760)

(Jedynie teksty w językach francuskim, niderlandzkim, fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/14/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Uwzględniając ścisły charakter tych przepisów wprowa-
dzono środki przejściowe.

(2) Decyzja Komisji 2003/329/WE z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie przejściowych środków na mocy rozporzą-
dzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do procesu obróbki termicznej

nawozu naturalnego (2) daje przemysłowi czas na dosto-
sowanie i opracowanie alternatywnego procesu obróbki
termicznej nawozu naturalnego do dnia 31 grudnia
2004 r.

(3) Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA) o wydanie opinii, aby umoż-
liwić określenie alternatywnego procesu obróbki
termicznej nawozu naturalnego. Oczekuje się, że EFSA
wyda opinię na początku 2005 r. Do czasu wydania
opinii przez EFSA Państwa Członkowskie i operatorzy
zwracają się do Komisji z prośbą o przedłużenie okresu
obowiązywania środków przejściowych określonych w
decyzji 2003/329/WE w celu uniknięcia zakłóceń w
handlu.

(4) W związku z powyższym należy przedłużyć okres
obowiązywania środków przejściowych przewidzianych
w decyzji 2003/329/WE na kolejny okres, aby umożliwić
Państwom Członkowskim upoważnienie operatorów do
dalszego stosowania przepisów krajowych w odniesieniu
do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 668/2004 (Dz.U. L 112 z
19.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 51.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/329/WE wprowadza się następujące zmiany:

W art. 1, art. 3 ust. 2 i art. 5 datę „31 grudnia 2004 r.”
zastępuje się datą „31 grudnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki
Francuskiej, Królestwa Niderlandów i Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli, dni 6 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

PLL 7/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.1.2005


