
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do

Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/29/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Wspólnoty dnia
1 stycznia 2007 r. Pewne produkty pochodzenia zwie-
rzęcego pochodzące z krajów trzecich, wprowadzone do
Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed tą datą, nie są
zgodne z odnośnymi przepisami wspólnotowymi okreś-
lonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana-
wiającym szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1).

(2) Niektóre z tych produktów zostały dopuszczone do
swobodnego obrotu w Bułgarii i Rumunii; inne nie
zostały jeszcze objęte procedurą celną i nadal podlegają
dozorowi celnemu w tych dwóch krajach.

(3) W celu ułatwienia przejścia od istniejącego systemu
w Bułgarii i Rumunii do systemu wynikającego ze stoso-
wania prawodawstwa wspólnotowego właściwe jest usta-
nowienie środków przejściowych dla wprowadzania tych
produktów do obrotu.

(4) Należy też zadbać o to, aby produkty, które nie spełniają
wymogów, nie były wprowadzane w innych państwach
członkowskich. Produkty te powinny być wprowadzane
do obrotu wyłącznie na rynkach krajowych w Bułgarii
i Rumunii lub wywożone do kraju trzeciego na odpo-
wiednich warunkach. Ponadto, uwzględniając, że obecny
system identyfikowalności nie jest zadawalający,
produkty niespełniające wymogów nie powinny być
przetwarzane przez zakłady posiadające zezwolenie na
wysyłkę swoich produktów do Wspólnoty.

(5) Po upływie roku od dnia przystąpienia produkty, które
nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu

w tych dwóch krajach ani wywiezione i pozostają na
składzie pod dozorem celnym, powinny zostać
zniszczone.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, które:

a) są objęte zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 853/2004,
ale nie spełniają jego wymogów; oraz

b) zostały wprowadzone do Bułgarii i Rumunii z krajów trze-
cich przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 2

Produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do
swobodnego obrotu przed dniem 1 stycznia 2007 r.

1. Produkty, o których mowa w art. 1 („produkty pocho-
dzenia zwierzęcego”), dopuszczone do swobodnego obrotu
w Bułgarii i Rumunii („nowe państwa członkowskie”) przed
dniem 1 stycznia 2007 r. mogą być wprowadzane do obrotu
wyłącznie na ich rynkach krajowych do dnia 31 grudnia
2007 r.

Produkty pochodzenia zwierzęcego:

a) nie mogą być przetwarzane przez zakłady posiadające
zezwolenie na wysyłkę swoich produktów do innych państw
członkowskich; oraz

b) w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu muszą
posiadać znak krajowy ustanowiony w przepisach krajowych
przedmiotowego nowego państwa członkowskiego.
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338
z 22.12.2005, str. 83).



2. Zgodnie z dyrektywą Rady 89/662/EWG (1),
w szczególności jej art. 3, państwa członkowskie gwarantują,
że produkty pochodzenia zwierzęcego nie są przedmiotem
handlu między państwami członkowskimi.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 nowe państwa członkow-
skie mogą do dnia 31 grudnia 2007 r. zezwolić na wywóz
produktów pochodzenia zwierzęcego do kraju trzeciego na
następujących warunkach:

a) wywóz musi odbywać się zgodnie z art. 12 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

b) każda przesyłka musi być bezpośrednio przewieziona do
kraju trzeciego pod dozorem właściwego organu, przy
czym nie może przekroczyć granic innego państwa człon-
kowskiego;

c) każda przesyłka musi być wywieziona środkiem transportu
zaplombowanym przez właściwy organ; plomby muszą być
sprawdzone w punkcie wyjścia nowego państwa członkow-
skiego.

Artykuł 3

Produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzone do
nowych państw członkowskich, ale niedopuszczone do

swobodnego obrotu przed dniem 1 stycznia 2007 r.

1. Produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzone do
nowych państw członkowskich, ale niedopuszczone do
swobodnego obrotu w nowych państwach członkowskich
przed dniem 1 stycznia 2007 r., podlegają przepisom ustano-
wionym w ust. 2 i 3.

2. Produkty, pochodzenia zwierzęcego mogą być dopusz-
czone do swobodnego obrotu w nowych państwach członkow-
skich lub wysłane do kraju trzeciego na warunkach określonych
w art. 2.

3. Od dnia 1 stycznia 2008 r. każda przesyłka produktów
pochodzenia zwierzęcego objętych dozorem celnym, zostaje
zniszczona pod kontrolą właściwego organu.

Wszelkie koszty zniszczenia zostają nałożone na właściciela
przedmiotowej przesyłki.

Artykuł 4

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem
wejścia w życie Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.
(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.


