
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1114/2011 

z dnia 4 listopada 2011 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 601/2008 w sprawie środków ochronnych mających 
zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu 

i przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustana
wiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 1 ), 
w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 ( 2 ) ma zasto
sowanie do określonych produktów rybołówstwa 
pochodzących z Gabonu i przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi. Przewiduje ono kontrole laboratoryjne 
każdej przesyłki zawierającej takie produkty rybołów
stwa, w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi 
wartościami granicznymi odpowiednio dla metali cięż
kich i siarczynów, określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych ( 3 ) oraz 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE 
z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do 
żywności innych niż barwniki i substancje słodzące ( 4 ). 
Wymienione środki ochronne wprowadzono 
w następstwie kontroli wspólnotowej z 2007 r., która 
wykazała istotne niedociągnięcia w systemie monitoro
wania stosowanym w Gabonie. 

(2) W lipcu 2010 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii prze
prowadziło w Gabonie kontrolę sprawdzającą w celu 
dokonania oceny stosowanego systemu monitorowania 
produkcji produktów rybołówstwa przeznaczonych na 
wywóz do Unii. Zespół kontrolny odnotował poprawę 
w zakresie ustawodawstwa, procedur kontroli urzędo
wych oraz pracy laboratoriów. Przedstawiono zalecenia, 
do których następnie ustosunkował się Gabon. Oprócz 
tego kontrole przedwywozowe, jakie przeprowadzono 
w Gabonie, dają odpowiednią gwarancję, umożliwiającą 
przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi do Unii. 

(3) Ponieważ kontrole, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 601/2008, nie są już konieczne, rozporządzenie 
to należy uchylić. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 601/2008 traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 4 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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