
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 35/2011 

z dnia 18 stycznia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego 
dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, 
surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem 
produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów 

technicznych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 akapit pierwszy 
i drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 
2 lipca 2010 r. zmieniającym załączniki VIII, X i XI do 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej
skiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne doty
czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 2 ) ustano
wiono wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu 
oraz przywozu krwi i produktów z krwi zwierząt konio
watych i zmieniono istniejące wymagania dotyczące 
przywozu z państw trzecich surowicy zwierząt koniowa
tych do wykorzystania w celach technicznych. Rozporzą
dzenie to weszło w życie z dniem 28 lipca 2010 r. 

(2) Artykuł 2 rozporządzenia (UE) nr 595/2010 przewiduje 
okres przejściowy do dnia 31 sierpnia 2010 r., podczas 
którego przesyłki produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, którym towarzyszy świadectwo zdrowia 
wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem 
świadectwa, ustanowionym w rozdziale 2, rozdziale 4(A) 
i rozdziale 4(D), odpowiednio, załącznika X do rozpo
rządzenia (WE) nr 1774/2002 przed datą wejścia w życie 
rozporządzenia (UE) nr 595/2010 muszą być akcepto
wane przez państwa członkowskie. 

(3) W związku z trudnościami w dostosowaniu się do 
nowych zasad niektórzy główni przedsiębiorcy wystąpili 
o wydłużenie powyższego okresu przejściowego. 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określa
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 ( 3 ) wchodzi w życie w dniu 4 marca 

2011 r. i wprowadza nowe wymagania w odniesieniu do 
przywozu; należy odpowiednio wydłużyć okres przej 
ściowy. 

(5) Aby uniknąć zakłóceń w handlu produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego, którym towarzyszy świa
dectwo zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie 
z odpowiednim wzorem świadectwa, ustanowionym 
w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, przed dniem 
28 lipca 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno 
obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 września 
2010 r. 

(6) Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń handlu, niniejsze 
rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 2 rozporządzenia (UE) nr 595/2010 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 4 marca 2011 r. państwa 
członkowskie akceptują przesyłki mleka i przetworów mlecz
nych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych 
obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi 
zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania 
produktów technicznych, którym towarzyszy świadectwo 
zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim 
wzorem świadectwa, ustanowionym w rozdziale 2, rozdziale 
4(A) i rozdziale 4(D) załącznika X do rozporządzenia (WE) 
nr 1774/2002 przed datą wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia. 

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. państwa członkowskie akcep
tują takie przesyłki, jeżeli towarzyszące im świadectwa 
zdrowia zostały wypełnione i podpisane przed dniem 
5 marca 2011 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2010 r.
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( 1 ) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 173 z 8.7.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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