
DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2005 r.

odnosząca się do warunków zdrowotnych zwierząt, certyfikacji i przepisów przejściowych
dotyczących wprowadzania i okresu składowania przesyłek pewnych produktów pochodzenia
zwierzęcego w strefach wolnocłowych, magazynach wolnocłowych i pomieszczeniach
podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki transgranicznego transportu morskiego we

Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 191)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/92/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 12 i art.
13 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 97/78/WE ustanawia wymogi dotyczące
kontroli weterynaryjnych przesyłek pewnych produktów
pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z państwa
trzeciego i przewiduje między innymi składowanie
w strefach wolnocłowych, magazynach wolnocłowych
i pomieszczeniach podmiotów gospodarczych dostarcza-
jących środki transgranicznego transportu morskiego dla
produktów niezgodnych z warunkami zdrowotnymi dla
zwierząt przy przywozie do Wspólnoty.

(2) Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.
ustanawiająca zasady zdrowia zwierząt regulujące
produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie
do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przezna-
czonych do spożycia przez ludzi (2) stanowi, że Państwa
Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki
w celu zapewnienia, aby od 1 stycznia 2005 r. produkty
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia
przez ludzi wprowadzane były z państw trzecich tylko,
jeśli są zgodne z przepisami ustanowionymi w tej dyrek-
tywie.

(3) Dyrektywa 2002/99/WE przewiduje również ustano-
wienie zasad zdrowia zwierząt oraz certyfikację
produktów będących w tranzycie bezpośrednio lub po
ich przechowaniu. W związku z powyższym takie zasady
i certyfikacje przesyłek mięsa, w tym dziczyzny i drobiu,
przetworów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecz-
nych przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
z przeznaczeniem docelowym w państwie trzecim lub

w ramach dostawy transgranicznej środkami transportu
morskiego, niezależnie czy tranzyt odbywa się bezpo-
średnio lub po przechowaniu, ustanowiono w decyzji
Rady 79/542/EWG (3) oraz decyzjach Komisji
94/984/WE (4), 97/221/WE (5), 2000/572/WE (6),
2000/585/WE (7), 2000/609/WE (8), 2003/779/WE (9)
i 2004/438/WE (10) („odpowiednie akty wspólnotowe”).

(4) W związku z tym od 1 stycznia 2005 r. przesyłki
produktów pochodzenia zwierzęcego, które objęte są
zakresem odpowiednich aktów wspólnotowych, muszą
być zgodne z przepisami i musi im towarzyszyć odpo-
wiednie świadectwo zdrowia zwierząt określone
w odpowiednich aktach wspólnotowych, kiedy są wpro-
wadzane do stref wolnocłowych, składów wolnocłowych
czy pomieszczeń podmiotów gospodarczych zaopatrują-
cych środki transgranicznego transportu morskiego,
zapewniając tym samym spełnienie wymagań zdrowot-
nych dla zwierząt.

(5) Przesyłki wprowadzone do Wspólnoty przed 1 stycznia
2005 r. w celu ich składowania w strefach wolnocło-
wych, składach celnych czy pomieszczeniach podmiotów
gospodarczych zaopatrujących środki transgranicznego
transportu morskiego, które są niezgodne
z odpowiednimi aktami wspólnotowymi, powinno się
zatem traktować w sposób zharmonizowany
i przejrzysty w celu uniknięcia zbędnych problemów
dla zaangażowanych podmiotów gospodarczych, przy
jednoczesnym zapewnieniu ostatecznej i stałej daty
końcowej dla zatrzymania tych produktów na terenie
Wspólnoty.

(6) W tym celu należy ustanowić 12-miesięczny okres prze-
jściowy dla podmiotów gospodarczych w celu usunięcia
produktów wprowadzonych przed 1 stycznia 2005 r. do
stref wolnocłowych, składów wolnocłowych lub pomie-
szczeń podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki
transgranicznego transportu morskiego.
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(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.
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(7) Właściwym jest zapewnienie, by od 1 stycznia 2006 r.
każdy taki produkt przechowywany w strefach wolnoc-
łowych, składach wolnocłowych lub pomieszczeniach
podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki trans-
granicznego transportu morskiego we Wspólnocie, który
jest niezgodny z odpowiednimi aktami wspólnotowymi,
został zniszczony pod nadzorem właściwych władz.
Wszelkie koszty takiej procedury powinny być nałożone
na właściciela przedmiotowej przesyłki.

(8) Ze względu na zdrowie zwierząt konieczne jest, by
niniejszą decyzję stosować od 1 stycznia 2005 r.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z dniem 1 stycznia 2005 r. przesyłkom produktów objętych
zakresem decyzji 79/542/EWG, 94/984/WE, 97/221/WE,
2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/609/WE, 2003/779/WE
oraz 2004/438/WE musi towarzyszyć odpowiednie świadectwo
zdrowia zwierząt ustanowione w tych aktach, przy wprowa-
dzaniu ich do stref wolnocłowych, składów wolnocłowych
czy też pomieszczeń podmiotów gospodarczych zaopatrujących
środki transgranicznego transportu morskiego, zatwierdzone
zgodnie z art. 12 ust. 4 lit. b) oraz art. 3 ust.1 dyrektywy
97/78/WE, zapewniając tym samym spełnienie wymagań zdro-
wotnych zwierząt.

Artykuł 2

Zezwala się, by do dnia 31 grudnia 2005 r. przesyłki
produktów określonych w art. 1, które zostały wprowadzone
przed dniem 1 stycznia 2005 r. do stref wolnocłowych,
składów wolnocłowych lub pomieszczeń podmiotów gospodar-
czych zaopatrujących środki transgranicznego transportu
morskiego, opuściły strefy, składy i pomieszczenia, w których
są przechowywane, w celu ich dostawy w całości lub w części
do miejsca docelowego, jak określono w art. 12 ust. 8 lub art.
13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 97/78/WE, bez towarzyszącego im
odpowiedniego świadectwa zdrowia zwierząt ustanowionego
w odpowiednich aktach wspólnotowych.

Artykuł 3

Od dnia 1 stycznia 2006 r. każda przesyłka, o której mowa
w art. 2, pozostająca w składzie, zostaje zniszczona pod
nadzorem właściwych władz.

Wszelkie koszty zniszczenia zostają nałożone na właściciela
przedmiotowej przesyłki.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia powiadomienia.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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