
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 479/2007

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (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 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(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) usta-
nawia środki przejściowe do celów wdrożenia rozporzą-
dzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE)
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(2) Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2074/2005 (4) przewiduje wzory świadectw zdrowia
dla przywozu niektórych produktów pochodzenia zwie-
rzęcego dla celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Produkty te określono w załączniku VI do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2074/2005 i obejmują one żabie udka
i ślimaki, żelatynę, kolagen, produkty rybołówstwa, żywe
małże, miód oraz inne produkty pszczelarskie.

(3) Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005
przewiduje odstępstwo od załącznika VI do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2074/2005 w przypadku produktów
określonych w tym załączniku, dla których odpowiednie
świadectwa przywozowe zostały wydane zgodnie ze
zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi obowią-
zującymi przed dniem 1 stycznia 2006 r., tam gdzie
właściwe, oraz zgodnie z krajowymi przepisami wdrożo-

nymi przez państwa członkowskie przed tą datą
w innych przypadkach, mogą być przywożone do
Wspólnoty do dnia 1 maja 2007 r.

(4) Aby uniknąć zakłóceń w handlu oraz trudności admini-
stracyjnych w miejscach wprowadzenia do Wspólnoty,
spowodowanych późnym dostosowaniem systemów
certyfikacji państw trzecich do nowych reguł certyfikacji
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005,
posługiwanie się świadectwami wydanymi według
poprzednich reguł certyfikacji i podpisanymi przed
dniem 1 maja 2007 r. powinno być dozwolone
w okresie między dniem 1 maja 2007 r. a 30 czerwca
2007 r., w przypadku przywozu do Wspólnoty
produktów określonych w załączniku VI do tego rozpo-
rządzenia.

(5) Definicja produktów rybołówstwa obejmuje również olej
rybny. Specjalne wymagania dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu oleju rybnego przeznaczo-
nego do spożycia przez ludzi zostały ustanowione
w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005
przewiduje jednakże odstępstwo, do dnia 31 paździer-
nika 2007 r., od tego załącznika dla zakładów
w państwach trzecich produkujących olej rybny przezna-
czony do spożycia przez ludzi. Należy przewidzieć odpo-
wiednie środki przejściowe, do dnia 31 grudnia 2007 r.,
zezwalające na przywóz na teren Wspólnoty takich
produktów, posiadających świadectwa wydane według
reguł krajowych mających zastosowanie przed wejściem
w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1664/2006.

(6) Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 zezwala
na określonych warunkach niektórym państwom trzecim,
które nie zostały jeszcze poddane kontroli Wspólnoty, na
eksport żywych małży i produktów rybołówstwa na
teren Wspólnoty. Produkty te muszą posiadać zgodne
ze wzorem świadectwa zdrowia ustanowione
w decyzjach Komisji 95/328/WE (5) i 96/333/WE (6),
zawierające zaświadczenie dotyczące jedynie aspektów
zdrowia publicznego. Dla celów zdrowia zwierząt
wzory świadectw zdrowia muszą być uzupełnione
o świadectwa wprowadzone rozporządzeniem (WE)
nr 2074/2005, które obejmują zarówno aspekty zdrowia
publicznego, jak i zdrowia zwierząt. Jest zatem
konieczne, by dla przejrzystości i bezpieczeństwa praw-
nego oraz w celu zmniejszenia obciążeń administracyj-
nych odnosić się jedynie do świadectw wprowadzonych
rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005.
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

(3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1666/2006 (Dz.U. L 320
z 18.11.2006, str. 47).

(4) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 27. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1664/2006 (Dz.U. L 320
z 18.11.2006, str. 13).

(5) Dz.U. L 191 z 12.8.1995, str. 32. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2004/109/WE (Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 17).

(6) Dz.U. L 127 z 25.5.1996, str. 33. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2004/119/WE (Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 56).



(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2076/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W drodze odstępstwa od załącznika VI do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2074/2005:

a) produkty, o których mowa w tym załączniku, dla
których wydano odpowiednio wypełnione i podpisane
przed dniem 1 maja 2007 r. świadectwo zgodnie ze
zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi obowią-
zującymi przed dniem 1 stycznia 2006 r., tam, gdzie
właściwe, oraz zgodnie z krajowymi przepisami wdrożo-
nymi przez państwa członkowskie przed tą datą
w innych przypadkach, mogą być przywożone do
Wspólnoty do dnia 30 czerwca 2007 r.;

b) olej rybny, dla którego wydano odpowiednio wypełnione
i podpisane przed dniem 31 października 2007 r. świa-
dectwo, zgodnie z zasadami krajowymi mającymi zasto-
sowanie przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji

(WE) nr 2074/2005, mogą być przywożone do Wspól-
noty do dnia 31 grudnia 2007 r.”;

2) artykuł 17 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Właściwe organy państwa członkowskiego dokonującego
przywozu dbają o to, aby przywożone produkty były
wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy danego
państwa członkowskiego lub na rynki krajowe państw
członkowskich zezwalających na taki przywóz oraz”;

3) w art. 17 ust. 2 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) Właściwe organy państwa trzeciego lub terytorium trze-
ciego podejmują odpowiednie środki w celu dopilno-
wania, aby przywożonym produktom towarzyszyły od
dnia 31 października 2007 r. świadectwa zdrowia
zgodne ze wzorem ustanowionym załącznikiem VI do
rozporządzenia (WE) nr 2074/2005.

Produkty, dla których wydano świadectwo, odpowiednio
wypełnione i podpisane zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami krajowymi przed dniem 31 października 2007 r.,
mogą jednak być przywożone do Wspólnoty do dnia 31
grudnia 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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