
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1192/2006

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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. 26 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 wprowadza szcze-
gółowe wymagania dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi.

(2) Aby uniknąć ryzyka rozproszenia czynników chorobot-
wórczych i/lub pozostałości substancji szkodliwych,
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje, że
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego winny być
przetworzone, przechowywane i trzymane oddzielnie
w zatwierdzonym i nadzorowanym zakładzie wyzna-
czonym przez zainteresowane państwo członkowskie
lub winny zostać usunięte w odpowiedni sposób.
W rozdziałach III i IV tego rozporządzenia określono
wymagania dotyczące zatwierdzania tego rodzaju
zakładów.

(3) Artykuł 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
stanowi, że państwa członkowskie prowadzą aktualne
wykazy zakładów zatwierdzonych zgodnie z tym rozpo-
rządzeniem.

(4) Zgodnie z tym niezbędne jest określenie przepisów
wykonawczych dotyczących wykazów zatwierdzonych
zakładów, włącznie z przedstawieniem informacji zawar-
tych w takich wykazach na krajowych witrynach interne-
towych dostępnych dla Komisji i ludności. Niezbędne jest
również stworzenie prowadzonej przez Komisję witryny
internetowej zawierającej takie wykazy.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do niniejszego rozporządzenia określa przepisy
wykonawcze dotyczące wykazów zakładów zatwierdzonych,
o których mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36
z 8.2.2006, str. 25).



ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA
(WE) NR 1774/2002

1. DOSTĘP DO WYKAZÓW ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH

W celu pomocy państwom członkowskim w udostępnianiu pozostałym państwom członkowskim i ogółowi społe-
czeństwa aktualnych wykazów zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002 („zakłady zatwierdzone”), Komisja zapewni witrynę internetową, na której każde państwo członkow-
skie zamieści link do krajowej witryny internetowej prowadzonej przez każde państwo członkowskie, jak określono
w pkt 2.1 lit. a) niniejszego załącznika.

2. FORMAT KRAJOWYCH WITRYN INTERNETOWYCH

2.1. Główne wykazy w witrynach krajowych

a) Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji link wraz z adresem internetowym odsyłający do witryny
krajowej zawierającej główne wykazy wszystkich zakładów zatwierdzonych z jego terytorium („główne
wykazy”).

b) Każdy główny wykaz mieści się na jednej stronie i jest sporządzony w jednym lub więcej języków urzędo-
wych Wspólnoty.

2.2. Organizacja witryn krajowych

a) Witryny internetowe, o których mowa w pkt 2.1 lit. a) niniejszego załącznika, są opracowywane przez
centralny właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, przez jeden z innych organów, o których mowa
w art. 2 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

b) Główny wykaz, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) zawiera linki do innych stron internetowych umieszczo-
nych w tej samej witrynie, zawierającej wykaz zakładów zatwierdzonych.

Jednakże, w przypadku gdy określone wykazy zakładów zatwierdzonych nie są utrzymywane przez centralne
właściwe organy, o których mowa w pkt 2.2 lit. a), główny wykaz zawiera linki do innych witryn interne-
towych zawierających tego rodzaju wykazy i prowadzonych przez jakiekolwiek inne właściwe organy,
jednostki lub, w stosownych przypadkach, instytucje.

3. UKŁAD I KODY KRAJOWYCH WYKAZÓW ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH

Określa się układ graficzny wykazów krajowych wraz z odpowiednimi informacjami i kodami w celu zagwaranto-
wania szerokiego dostępu do informacji na temat zatwierdzonych zakładów oraz w celu poprawy czytelności
wykazów krajowych.

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zadania i działania określone w pkt 2 i 3 są realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi publikowanymi
przez Komisję na jej stronach internetowych.
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