
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1666/2006

z dnia 6 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów
wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego
art. 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze-
znaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art.
16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 (3) ustanawia
środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE)
nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Niezbędne jest
wprowadzenie zmian do niektórych przepisów.

(2) W decyzji Komisji 2006/766/WE (5) znajduje się wykaz
państw trzecich, które spełniają wymogi określone w art. 11
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i które są zatem
w stanie zagwarantować, że małże, szkarłupnie, osłonice,
ślimaki morskie i produkty rybołówstwa wywożone do
Wspólnoty spełniają wymogi sanitarne ustanowione w pra-
wie wspólnotowym w celu ochrony zdrowia konsumentów.

(3) Decyzje Komisji 97/20/WE (6) oraz 97/296/WE (7) umożli-
wiły niektórym państwom trzecim, które nie zostały
jeszcze poddane kontroli wspólnotowej, wywóz żywych
małży i produktów rybołówstwa do Wspólnoty po
spełnieniu pewnych warunków. Wymienione decyzje zos-
tały uchylone decyzją Komisji 2006/765/WE (8). Taka
możliwość nie jest przewidziana w rozporządzeniu (WE)
nr 854/2004. Aby uniknąć zakłóceń w tradycyjnej struktu-
rze handlu, możliwość ta powinna zostać utrzymana na
zasadzie przejściowej.

(4) Warunki mające zastosowanie do przywozu żywych małży,
szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz produktów
rybołówstwa z wymienionych państw lub terytoriów
trzecich powinny być przynajmniej równoważne warun-
kom regulującym produkcję i wprowadzanie na rynek
produktów wspólnotowych.

(5) Bez uszczerbku dla ogólnych zasad ustanowionych
w załączniku II rozdział II część A pkt 4 rozporządzenia
(WE) nr 854/2004, zgodnie z którymi żywe małże
z obszarów B nie powinny przekraczać wartości limitów
4 600 E. Coli na 100g mięsa lub płynu międzyskorupo-
wego, należy dopuścić tolerancję dla 10 % próbek w przy-
padku żywych małży pochodzących z tych obszarów.
Ponieważ tolerancja dla 10 % próbek nie stanowi ryzyka dla
zdrowia publicznego i mając na uwadze umożliwienie
właściwym organom stopniowego dostosowania się do
zakresu odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE)
nr 854/2004 dotyczących klasyfikacji obszarów B, należy
przyznać okres przejściowy odnoszący się do klasyfikacji
tych obszarów.

(6) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2076/2005.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004 r., str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005,
str. 83).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004 r., str. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 2076/2005.

(3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83.
(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191

z 28.5.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

(5) Patrz: str. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6) Dz.U. L 6 z 10.1.1997 r., str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2002/469/WE (Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 16).

(7) Dz.U. L 122 z 14.5.1997 r., str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2002/200/WE (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 50).

(8) Patrz: str. 50 niniejszego Dziennika Urzędowego.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 7 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. W drodze odstępstwa od załącznika III sekcja VIII
rozdział III część E rozporządzenia 853/2004, przedsię-
biorstwa sektora spożywczego mogą do dnia 31 paździer-
nika 2007 r. dokonywać przywozu oleju rybnego
z zakładów w państwach trzecich, które zostały zatwier-
dzone do tego celu przed wejściem w życie rozporządzenia
Komisji 2006/1664/WE (*).

4. W drodze odstępstwa od załącznika VI rozporządzenia
(WE) 2074/2005, produkty określone w tym załączniku,
dla których odpowiednie świadectwa przywozowe zostały
wydane zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami wspól-
notowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2006 r.,
tam, gdzie właściwe oraz zgodnie z krajowymi przepisami
wdrożonymi prze państwa członkowskie przed tą datą
w innych przypadkach, mogą być przywożone do
Wspólnoty do dnia 1 maja 2007 r.

(*) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 13”

2) w art. 17 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 854/2004 państwa członkowskie mogą zezwolić
na przywóz małży i produktów rybołówstwa z krajów
wskazanych odpowiednio w załączniku I i II do niniejszego
rozporządzenia, pod warunkiem że:

a) właściwe organy państwa lub terytorium trzeciego
dostarczyły zainteresowanemu państwu człon-

kowskiemu gwarancje, że dane produkty zostały
otrzymane w warunkach przynajmniej równoważ-
nych warunkom regulującym produkcję i wprowadza-
nie na rynek produktów wspólnotowych; oraz

b) właściwe organy państwa lub terytorium trzeciego
podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, że
wymienionym przywożonym produktom towarzyszą
wzory świadectw zdrowia ustanowione w decyzjach
95/328/WE (*) i 96/333/WE (**) i są one wprowa-
dzane wyłącznie na rynek krajowy państwa człon-
kowskiego dokonującego przywozu lub państwa
członkowskiego zezwalającego na taki przywóz.

(*) Dz.U. L 191 z 12.8.1995 r., str. 32.
(**) Dz.U. L 127 z 25.5.1996 r., str. 33.”

3) dodaje się art. 17a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 17a

Klasyfikacja produkcji i obszary umieszczenia
dotyczące żywych małży

W drodze odstępstwa od załącznika II rozdziału II część
A pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, właściwy organ
może nadal klasyfikować jako obszary B te obszary, dla
których odpowiedni limit wynoszący 4 600 E. Coli na 100
g nie jest przekroczony w 90 % w próbek.”;

4) dodaje się załącznik I i załącznik II zgodnie z Załącznikiem
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony może być przywóz małży, szkarłupni, osłonic,
ślimaków morskich w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi

CA — KANADA

GL — GRENLANDIA

US — STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony może być przywóz produktów rybołówstwa
w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi

AO — ANGOLA

AZ — AZERBEJDŻAN (1)

BJ — BENIN

CG — REPUBLIKA KONGO (2)

CM — KAMERUN

ER — ERYTREA

FJ — FIDŻI

IL — IZRAEL

MM — MYANMAR

SB — WYSPY SALOMONA

SH — WYSPA ŚWIĘTEJ HELENY

TG — TOGO
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(1) Zezwala się tylko na przywóz kawioru.
(2) Zezwala się tylko na przywóz złowionych produktów rybołówstwa, mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu.”


