
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 132/2008

z dnia 14 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję,
przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 5 tiret trzecie,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 3 ust. 5, art. 16
ust. 3 i art. 17 ust. 7,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3),
w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004 (4) ustanawia
środki w odniesieniu do przywozu mięsa i produktów
mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych przezna-
czonych do indywidualnego spożycia. Produkty te są
definiowane poprzez odniesienie do niektórych
produktów wymienionych w załączniku do decyzji
Komisji 2002/349/WE z dnia 26 kwietnia 2002 r. usta-
nawiającej wykaz produktów poddawanych badaniu
w granicznych posterunkach kontroli na mocy dyrek-
tywy Rady 97/78/WE (5).

(2) W związku z uchyleniem z dniem 17 maja 2007 r.
decyzji 2002/349/WE decyzją Komisji 2007/275/WE
z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącą wykazu zwierząt
i produktów mających podlegać kontroli w punktach
kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady
91/496/EWG i 97/78/WE (6), i aby zapewnić jasność,
spójność i przejrzystość, należy włączyć do rozporządze-
nia (WE) nr 745/2004 wykaz produktów, które wchodzą
w jego zakres.

(3) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 745/2004
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) 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 745/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do celów niniejszego rozporządzenia »mięso
i produkty mięsne« oraz »mleko i przetwory mleczne« zdefi-
niowane są jako produkty wymienione w załączniku V.”;

2) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się
jako załącznik V.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek-

tywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).
(3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).
(4) Dz.U. L 122 z 26.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 121 z 8.5.2002, s. 6. (6) Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

Mięso i produkty mięsne oraz mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 1 ust. 1

Kod CN Wyszczególnienie Kwalifikacja i wyjaśnienia

ex Dział 2
(0201-0210)

Mięso i podroby jadalne Z wyjątkiem żabich udek
(kod CN 0208 90 70)

0401-0406 Produkty mleczarskie Wszystkie

0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w
kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance,
suszone lub wędzone

Wszystkie

1501 00 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne
niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

Wszystkie

1502 00 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją
1503

Wszystkie

1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej
łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygoto-
wane inaczej

Wszystkie

1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystkie

1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; prze-
twory żywnościowe na bazie tych wyrobów

Wszystkie

1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakon-
serwowane

Wszystkie

1702 11 00
1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy Wszystkie

ex 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki,
skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub
zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone
w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze
z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawiera-
jące kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obli-
czone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mleko

ex 1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane
(mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej,
takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannel-
loni; kuskus, nawet przygotowany

Tylko przetwory zawierające mięso

ex 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej
niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż
produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso

ex 2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej
niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż
produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso

ex 2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane
przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa
musztarda

Tylko przetwory zawierające mięso
lub mleko

ex 2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spoży-
wcze, homogenizowane

Tylko przetwory zawierające mięso
lub mleko
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Kod CN Wyszczególnienie Kwalifikacja i wyjaśnienia

ex 2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające
kakao

Tylko przetwory zawierające mleko

ex 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłą-
czone

Tylko przetwory zawierające mięso
lub mleko

ex 2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt Tylko karma dla zwierząt domo-
wych, gryzaki dla psów
i mieszaniny mączek zawierające
mięso lub mleko

Uwagi:

Kolumna 1: Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu muszą być poddane kontroli weterynaryjnej, a w nomenklaturze
towarów w ramach tego kodu nie ma żadnych wyróżnionych podziałów, kod jest oznaczony »Ex« (np. Ex 1901: należy
uwzględnić tylko preparaty zawierające mleko).

Kolumna 2: Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Bliższe
informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony
załącznik.

Kolumna 3: Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych daną pozycją.”
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