
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1517/2007

z dnia 19 grudnia 2007 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do odstępstwa
dotyczącego oddzielenia linii produkcyjnych paszy ekologicznej od linii produkcyjnych paszy

nieekologicznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret
drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W sekcji E pkt 3 akapit drugi załącznika III do rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2092/91 przewidziano odstępstwo
od obowiązku dotyczącego całkowitego oddzielenia
całego sprzętu używanego w jednostkach przetwórczych
do mieszanek paszowych objętych rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2092/91 od sprzętu używanego do
mieszanek paszowych nie objętych tym rozporządze-
niem. Okres obowiązywania tego odstępstwa kończy
się dnia 31 grudnia 2007 r.

(2) Z doświadczeń wynika, że odstępstwo to jest
powszechnie stosowane przez podmioty na rynku.
Używanie tej samej linii produkcyjnej do oddzielonej
w czasie produkcji paszy ekologicznej i nieekologicznej
wymaga podjęcia stosownych działań w celu czyszczenia,
tak by zagwarantować integralność produkcji paszy
ekologicznej. Istnieją dowody wskazujące, że takie dzia-
łania mogą być skuteczne, jeśli są one realizowane przy
zastosowaniu ścisłej kontroli.

(3) Artykuł 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekolo-
gicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (2)
ustanawia wymóg oddzielenia w czasie lub przestrzeni
produkcji przetworzonej paszy ekologicznej od produkcji
przetworzonej paszy nieekologicznej.

(4) Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania odstęp-
stwa do dnia 1 stycznia 2009 r. będącego dniem wejścia
w życie rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2092/91.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy
art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W sekcji E pkt 3 akapit drugi załącznika III do rozporządzenia
(EWG) nr 2092/91 datę „31 grudnia 2007 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2008 r.”.

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 19 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1319/2007 (Dz.U. L 293
z 10.11.2007, str. 3). (2) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, str. 1.


