
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 października 2005 r.

zmieniająca decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE dotyczące eksportu pewnych produktów do państw
trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4134)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/755/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 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,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące
produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do
obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do spożycia przez ludzi, (2) w szczególności jej art. 13 ust. 3,

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
produktów, które nie spełniają wspólnotowych
warunków przywozowych dotyczących zdrowia zwierząt,
w składach celnych, strefach wolnocłowych, magazynach
wolnocłowych i pomieszczeniach podmiotów gospodar-
czych dostarczających środki transgranicznego transportu
morskiego.

(2) Dyrektywa Rady 2002/99/WE stanowi, że Państwa
Członkowskie podejmują środki mające zapewnić, aby
począwszy od 1 stycznia 2005 r. do obrotu wprowa-
dzane były z państw trzecich tylko takie produkty
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia
przez ludzi, które są zgodne z zasadami ustanowionymi
w wyżej wymienionej dyrektywie.

(3) Decyzja Komisji 2005/92/WE z dnia 2 lutego 2005 r.
odnosząca się do warunków zdrowotnych zwierząt,
certyfikacji i przepisów przejściowych dotyczących wpro-
wadzania i okresu składowania przesyłek pewnych

produktów pochodzenia zwierzęcego w strefach wolno-
cłowych, magazynach wolnocłowych i pomieszczeniach
podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki trans-
granicznego transportu morskiego we Wspólnocie (3)
oraz decyzja Komisji 2005/93/WE z dnia 2 lutego
2005 r. odnosząca się do przepisów przejściowych doty-
czących wprowadzenia okresu przechowywania prze-
syłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego
w składach celnych na terenie Wspólnoty (4) przewidują
dalsze przechowywanie w okresie przejściowym do dnia
1 stycznia 2006 r. produktów niespełniających wspólno-
towych zasad dotyczących zdrowia zwierząt, które
zostały wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1
stycznia 2005 r., aż do czasu wysłania tych produktów
do miejsca docelowego w państwie trzecim.

(4) Istnieje realne ryzyko, że produkty niespełniające wspól-
notowych warunków dotyczących zdrowia zwierząt
przechowywane obecnie we Wspólnocie mogą stanowić
znaczące zagrożenie w dziedzinie zdrowia zwierząt
zarówno dla Wspólnoty, jak i dla państw sąsiednich,
i że mogą być wysyłane do państw trzecich bez zgody
właściwych organów weterynaryjnych docelowego lub
tranzytowego państwa trzeciego.

(5) Decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE stanowią, że od
dnia 1 stycznia 2006 r. wszelkie przechowywane prze-
syłki produktów objęte zakresem stosowania tych decyzji
mają być zniszczone. W celu zabezpieczenia zarówno
Wspólnoty, jak i sąsiednich państw trzecich do czasu
takiego zniszczenia należy wprowadzić bardziej rygorys-
tyczne kontrole w celu zapewnienia, by przesyłki, które
nie spełniają w pełni wspólnotowych zasad dotyczących
zdrowia zwierząt, wysyłane z miejsc przechowania we
Wspólnocie, były dokonywane za wyraźną zgodą doce-
lowego państwa trzeciego i każdego tranzytowego
państwa trzeciego.

(6) Decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE powinny zatem
zostać zmienione, tak by zezwalały na przemieszczanie
produktów, których dotyczą, do docelowego państwa
trzeciego lub przez tranzytowe państwo trzecie albo na
statki stanowiące środki transgranicznego transportu
morskiego, wyłącznie po uzyskaniu wyraźnego pisem-
nego zezwolenia od właściwych organów w tych
państwach lub odpowiedzialnego oficera na pokładzie
statku.
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(7) Należy przewidzieć, by osoba odpowiedzialna za prze-
mieszczanie omawianych produktów uzyskiwała
niezbędne pisemne zezwolenia i przedstawiała je właś-
ciwym organom Państw Członkowskich, w których
produkty są przechowywane przed wydaniem przez
właściwy organ zgody na wywóz produktów do miejsca
docelowego lub na tranzyt do takiego miejsca.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/92/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszelkie przesyłki
produktów, o których mowa w art. 1, którym nie towa-
rzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt, a które
są obecnie przechowywane w strefie wolnocłowej, maga-
zynie wolnocłowym lub pomieszczeniach podmiotu gospo-
darczego dostarczającego środki transgranicznego transportu
morskiego w Państwie Członkowskim, nie były wydawane
z miejsca przechowywania w celu przeniesienia do wywo-
zowego punktu kontroli granicznej w celu dalszego trans-
portu do miejsca docelowego, o ile osoba odpowiedzialna za
daną przesyłkę nie przedłoży pisemnego zezwolenia
potwierdzającego, że produkty takie zostaną przyjęte na
terytorium państwa lub na pokład statku, wydanego przez:

i) właściwy organ docelowego państwa trzeciego lub tran-
zytowego państwa trzeciego; lub

ii) odpowiedzialnego oficera na zaopatrywanym statku.”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie koszty zniszczenia zostają nałożone na osobę
odpowiedzialną za przedmiotową przesyłkę.”.

Artykuł 2

W decyzji 2005/93/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszelkie przesyłki
produktów, o których mowa w art. 1, którym nie towa-
rzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt, a które
są obecnie przechowywane w składzie celnym w Państwie
Członkowskim, nie były wydawane z miejsca przechowy-
wania w celu przeniesienia do wywozowego punktu kontroli
granicznej i dalszego transportu do miejsca docelowego,
o ile osoba odpowiedzialna za daną przesyłkę nie przedłoży
pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ
w państwie docelowym lub w tranzytowym państwie
trzecim, potwierdzającego, że produkty takie zostaną przy-
jęte na terytorium tego państwa.”;

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie koszty zniszczenia zostają nałożone na osobę
odpowiedzialną za przedmiotową przesyłkę.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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