
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 832/2007

z dnia 16 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych
środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich

środków przejściowych

(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. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje prze-
prowadzenie pełnego przeglądu przepisów wspólnoto-
wych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego oraz wprowadza liczne rygorystyczne
wymogi w zakresie ich wykorzystywania i usuwania.
W szczególności jego art. 22 ust. 1 lit. a) i b) określa
ogólne ograniczenia w wykorzystywaniu produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów prze-
tworzonych.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 (2) w sprawie
przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, trans-
portu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych
środków spożywczych ustanawia szereg środków prze-
jściowych, które wygasają z dniem 31 lipca 2007 r.
W szczególności art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE)
nr 197/2006 przewiduje, że państwo członkowskie
może zezwolić na wykorzystanie wycofanych środków
spożywczych w paszach lub do innych celów bez dalszej
obróbki pod pewnymi warunkami określonymi w tym
artykule.

(3) Podmioty gospodarcze, które obowiązują wspomniane
środki przejściowe, zwróciły się z wnioskiem
o przedłużenie okresu ich obowiązywania i w takich
okolicznościach dokonanie tego jest uzasadnione.

(4) W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspól-
notowego należy w wyraźny sposób określić, że sposoby
wykorzystania, dozwolone na mocy art. 3 lit. c) rozpo-
rządzenia (WE) nr 197/2006, nie mają wpływu na

ogólne ograniczenia wymienione w art. 22 ust. 1 lit. a)
i b) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 197/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 197/2006 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) wykorzystanie wycofanych środków spożywczych
w paszach bez dalszej obróbki lub wykorzystanie do
innych celów bez dalszej obróbki, jeśli:

i) takie wycofane środki spożywcze nie miały kontaktu
z surowcami pochodzenia zwierzęcego, a właściwy
organ jest przekonany o tym, że takie wykorzystanie
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt;
oraz

ii) w przypadku wykorzystania w paszach, nie narusza
to ograniczeń w wykorzystaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002.”;

2) w art. 5 datę „31 lipca 2007 r.” zastępuje się datą „31 lipca
2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379
z 28.12.2006, str. 98).

(2) Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 13.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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