
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1023/2008

z dnia 17 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu
przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze

przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi

(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 (WE) nr 853/2004 ustanawia dla
podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze
(„przedsiębiorstw sektora spożywczego”) szczegółowe
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z tym rozporządze
niem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze
produkujące olej rybny przeznaczony do spożycia przez
ludzi muszą przestrzegać odpowiednich przepisów
załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczególne
przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego.
Rozporządzenie to ma zastosowanie do działalności
i osób objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr
853/2004.

(3) Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego
środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń
(WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr

882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmie
niającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE)
nr 854/2004 (3) przewiduje dla podmiotów prowadzą
cych przedsiębiorstwo spożywcze odstępstwo od
wymogów dotyczących oleju rybnego przeznaczonego
do spożycia przez ludzi, określonych w sekcji VIII załącz
nika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004,
w związku z czym podmioty te mogą kontynuować do
dnia 31 października 2008 r. przywóz oleju rybnego
z zakładów w krajach trzecich, które zostały zatwier
dzone dla tych celów przed datą wejścia w życie rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1664/2006 (4).

(4) Ponadto artykuł 7 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
2076/2005 przewiduje odstępstwo od załącznika VI do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze
w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozpo
rządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędo
wych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004
oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozpo
rządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (5),
dotyczące oleju rybnego, dla którego wydano świadectwo
zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed
datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 2074/2005,
należycie wypełnione i podpisane przed dniem
31 października 2008 r., i który to olej może być przy
wożony do Wspólnoty do dnia 31 grudnia 2008 r.

(5) Wymogi dotyczące produkcji oleju rybnego przeznaczo
nego do spożycia przez ludzi określone
w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 zostały zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1020/2008 (6) w celu
zlikwidowania trudności praktycznych, jakie napotykały
kraje trzecie w ramach dostosowywania warunków prze
twarzania w zakładach produkujących olej rybny.

(6) W celu uniknięcia niepotrzebnych zakłóceń w handlu,
wynikających z procedur administracyjnych dotyczących
zatwierdzania i sporządzania wykazów zakładów obję
tych zmienionymi zasadami, należy przedłużyć okres
obowiązywania odstępstwa, o którym mowa w art. 7
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005, do dnia
30 kwietnia 2009 r.
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83.
(4) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, s. 13.
(5) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27.
(6) Zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego.



(7) Należy także przedłużyć do dnia 30 czerwca 2009 r.
okres obowiązywania odstępstwa przewidzianego
w art. 7 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
2076/2005 odnośnie do przywozu do Wspólnoty oleju
rybnego, dla którego wydano świadectwo zgodnie
z przepisami krajowymi. Co więcej, świadectwa te
powinny być należycie wypełnione i podpisane przed
dniem 30 kwietnia 2009 r.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2076/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od załącznika III sekcja VIII
rozdział IV część B rozporządzenia (WE) nr 853/2004
przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą do dnia
30 kwietnia 2009 r. kontynuować przywóz oleju rybnego
z zakładów w krajach trzecich, które zostały zatwierdzone
do tego celu przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1020/2008 (*).

___________
(*) Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 8.”;

2) w ust. 4 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i) datę „31 października 2008 r.” zastępuje się datą
„30 kwietnia 2009 r.”;

(ii) datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą „30 czerwca
2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego 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 17 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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