
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 555/2013 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (roz
porządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęce
go) ( 1 ), w szczególności jego art. 41 ust. 3 akapit drugi i art. 42 
ust. 2 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 
25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania 
dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weteryna
ryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy ( 2 ) określono 
środki wykonawcze w odniesieniu do przepisów sanitar
nych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczo
nych do spożycia przez ludzi. 

(2) Należy określić szczególne warunki tranzytu przez tery
torium Unii przesyłek produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego i produktów pochodnych z Bośni 
i Hercegowiny do państw trzecich ze względu na sytuację 
geograficzną i konieczność utrzymania dostępu do chor
wackiego portu Ploče po przystąpieniu Chorwacji do 
Unii. 

(3) W decyzji Komisji 2009/821/WE ( 3 ) ustalono wykaz 
zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, określono 
niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez 
ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanowiono 
jednostki weterynaryjne w systemie TRACES. Ponieważ 
organizacja tranzytu przez terytorium Unii przesyłek 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
z Bośni i Hercegowiny do państw trzecich może się 
odbywać tylko poprzez chorwackie punkty kontroli 
granicznej w miejscowościach Nova Sela i Ploče, 
konieczne jest włączenie tych punktów kontroli 
granicznej do wykazu zawartego w załączniku I do 

decyzji 2009/821/WE, gdy tylko spełnione zostaną 
warunki techniczne ich zatwierdzenia. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się 
ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 dodaje się art. 
29a w brzmieniu: 

„Artykuł 29a 

Szczególne wymogi dotyczące tranzytu przez 
terytorium Chorwacji produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Bośni 
i Hercegowiny i przeznaczonych do państw trzecich 

1. Przemieszczanie przez terytorium UE przesyłek 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przezna
czonych do państw trzecich, transportem drogowym 
bezpośrednio między punktem kontroli granicznej w miejs
cowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej w miejs
cowości Ploče, jest dozwolone pod warunkiem że spełnione 
są następujące warunki: 

a) przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną 
numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii 
w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe; 

b) dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa 
w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej 
stronie pieczęcią »WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW 
TRZECICH PRZEZ TERYTORIUM UE« przyłożoną przez 
urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej w miejscu wprowadzenia; 

c) spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 
dyrektywy 97/78/WE; 

d) przesyłka została zakwalifikowana jako dopuszczona do 
tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie 
wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 136/2004, przez urzędowego lekarza weterynarii 
w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.
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2. Rozładunek lub przechowywanie, zgodnie z art. 12 ust. 
4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich przesyłek na tery
torium Unii nie jest dozwolone. 

3. Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole 
w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość 
produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie i ilości, 
które zostały wprowadzone na jej terytorium.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji i tylko pod tym 
warunkiem. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty rozpoczęcia stoso
wania zmian do decyzji 2009/821/WE, którymi dodano 
pozycje dotyczące miejscowości Nova Sela i Ploče do załącznika 
I do tej decyzji. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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