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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 maja 2007 r.

znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych

produktów

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/330/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2
Protokołu 10 do Aktu przystąpienia (1), w szczególności jego
art. 4 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do czasu powtórnego zjednoczenia Cypru art. 1 ust. 1
Protokołu 10 do Aktu przystąpienia zawiesza stosowanie
dorobku prawnego Wspólnoty na obszarze Republiki
Cypryjskiej, nad którym rząd Republiki Cypryjskiej nie
sprawuje skutecznej kontroli.

(2) Ze względów związanych ze zdrowiem publicznym
i zdrowiem zwierząt rozporządzenie (WE) nr 866/2004
zakazuje przemieszczania produktów zwierzęcych na
tereny Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki
Cypryjskiej sprawuje skuteczną kontrolę, poprzez linię
oddzielającą je od terenów Republiki Cypryjskiej, nad
którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje
skutecznej kontroli.

(3) Jako pierwszy krok, zważywszy na produkcję na obsza-
rach Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki

Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli, zakazy
mogą zostać zniesione w odniesieniu do świeżych ryb
i miodu.

(4) Należy koniecznie zapewnić, że zniesienie zakazów nie
spowoduje zagrożenia zdrowia publicznego i zdrowia
zwierząt. Konieczne jest również zagwarantowanie
bezpieczeństwa żywności zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1480/2004 (2), które określa szczegó-
łowe zasady dotyczące towarów przybywających
z obszarów Republiki Cypryjskiej niepodlegających
skutecznej kontroli Rządu Republiki Cypryjskiej na
obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd sprawuje
skuteczną kontrolę. W związku z tym handel produk-
tami, których dotyczy zniesienie zakazu, powinien
podlegać pewnym warunkom.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakazy przemieszczania produktów zwierzęcych poprzez linię
oddzielającą tereny Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd
Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli, od
terenów, nad którymi ją sprawuje, wprowadzone artykułem 4
ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 866/2004, nie mają odtąd zasto-
sowania do produktów zwierzęcych określonych
w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1283/2005 (Dz.U. L 203
z 4.8.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 272 z 20.8.2004, str. 3.



Handel tymi produktami podlega warunkom określonym w odpowiednich załącznikach.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Świeże ryby

A. Produkt zwierzęcy: Świeże ryby

B. Warunki

1. Świeże ryby muszą być bezpośrednio wyładowywane ze statków rybackich, na których pokładzie złowione ryby są
przechowywane przez mniej niż 24 godziny. Statki rybackie, o których mowa, muszą prowadzić działalność
zgodnie z wymogami załącznika III, sekcji VIII, rozdziału I części I.A oraz rozdziału II rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1).

Powołani przez służby Komisji niezależni eksperci są zobowiązani do przeprowadzania kontroli statków
i przesyłania Komisji wykazu statków spełniających wymogi. Komisja przekaże wykaz właściwemu organowi
weterynaryjnemu Republiki Cypryjskiej oraz udostępni go na swoich stronach internetowych.

2. Każdej przesyłce świeżych ryb musi towarzyszyć dokument wydany zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1480/2004. Dokument ten musi być wydany przez Izbę Handlową Turków Cypryjskich, należycie upoważnioną
w tym celu przez Komisję w porozumieniu z Rządem Republiki Cypryjskiej, bądź przez inną instytucję upoważ-
nioną w ten sposób w porozumieniu z Rządem Republiki Cypryjskiej. Dokument ten musi być wydany zgodnie
z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 i musi stwierdzać, że ryby są
bezpośrednio wyładowywane ze statków rybackich wymienionych w wykazie statków spełniających wymogi,
o którym mowa w ust. 1, który to wykaz zostanie odpowiednio przedłożony.

3. Świeże ryby muszą być przeznaczone dla sprzedawców detalicznych, restauracji lub do sprzedaży bezpośrednio
konsumentom.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55.
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ZAŁĄCZNIK II

Miód przeznaczony do spożycia przez ludzi

A. Produkt zwierzęcy: Miód przeznaczony do spożycia przez ludzi

B. Warunki

1. Miód musi być całkowicie wyprodukowany przez producentów zamieszkujących na tych obszarach Republiki
Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli.

2. Miód musi być transportowany:

a) luzem lub

b) pakowany w przeznaczone na rynek opakowania jednostkowe w przedsiębiorstwach odpowiednio do tego celu
wyposażonych, zgodnie z przepisami załącznika I, część A, pkt II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1).

3. Każdej przesyłce miodu musi towarzyszyć dokument wydany zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1480/2004.
Dokument ten musi być wydany przez Izbę Handlową Turków Cypryjskich, należycie upoważnioną w tym celu
przez Komisję w porozumieniu z Rządem Republiki Cypryjskiej, bądź przez inną instytucję upoważnioną w ten
sposób w porozumieniu z Rządem Republiki Cypryjskiej. Dokument ten musi być wydany zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 i musi stwierdzać, że miód spełnia
warunki określone w pkt 1.

4. Przed wprowadzeniem miodu do handlu niezależni eksperci powołani przez Komisję muszą pobrać podczas
łańcucha produkcyjnego 10 próbek miodu, które następnie zostaną poddane analizie, a jej wyniki muszą zostać
przekazane Komisji. Komisja przekaże wyniki analiz właściwemu organowi weterynaryjnemu Republiki Cypryjskiej
oraz udostępni je na swoich stronach internetowych.

Analizy muszą być przeprowadzone w zatwierdzonym laboratorium zgodnie z jego definicją zawartą w art. 2 lit. f)
dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji
i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającej dyrektywy
85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (2). Podział próbek musi być następujący:

a) sześć próbek na badanie obecności antybiotyków (grupa B1) oraz karbaminianów i pyretroidów (grupa
B2 – substancje przeciwpasożytnicze);

b) cztery próbki na badanie obecności pestycydów (grupa B3a w przypadku związków chloroorganicznych i grupa
B3b w przypadku związków fosforoorganicznych) i metali ciężkich (grupa B3c).

5. Czynności pobierania i analizy próbek, o których mowa w pkt 4, należy powtarzać co roku.

6. Miód przemieszczany na podstawie niniejszej decyzji podlega wymogom ustanowionym w dyrektywie Rady
2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (3).
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.
(2) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10.
(3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 47.


